
(Ὡοοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊία] ΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδ΄ ννὰξ ργθϑουνθα [ῸΓ σθηθγδίοη5 Οἡ ΠΠΌΓΑΓῪ 506 νθ5 ὈΘΙΌΓΘ 11 ννὰ5 σΓ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙ6 ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶῖκα {Π6 ννοῦἹα᾽ 5 θΟΟΚΒ αἸΒοονθΎα]6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟΥ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΘΧΡΙΓΟ δηα {ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴη6 ραΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [πδ΄ ννὰβ πθνϑὺ β]6οἱ 

ἴο ΘΟρυτρΡἢΐ ΟΥν ΠΟ86 ΙΘρα] σορυτγιρῇῃΐ (θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ ΠοίΠου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΠΟ ἀοΠΊΔΙη ΠΠΔΥῪ νΔΙΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σου ηΐγν. ΡΌΌΠῸΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚ5 

ΔΓΘ ΟἿΓ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑῖ, ΓΟρΡΓ ϑθ πΠΠηρ ἃ νν θα] ἢ ΟἹ ΠΙβίογυ, οὐ] γ᾽ ἃηΠα Κηοννίθαρο {Πδ{᾿8 οἴη αἸΠΟᾺ]0 ἴο αἸΒΟΟνοΊ. 

ΜᾶῖΚβ5, ποίδιοηβ ΔΠη6 ΟΙΠΘΙ ΠΥΡΊ ΠΔ411ἃ ρΓΘδθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΠη6. ΝΝ11}] ἈΡΡΘΑΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΟΥ οἵὁὨ [Π15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ [ΠΤῸΠῚ 1Π 6 

ΡΕΌΙΠΒΠΟΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ Πα ΠΉΔΙΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδεαρο σι! 611η65 

ΟΟΟΡΊΘ 15 ρου ἴο ρδιηθΎ ννΠΠ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡῚΠ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀμ Δ1η Πηδίθγι 15 ἃΠα πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ51016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃΠα ννῈ ἃ΄6 ΠΊΘΓΟΙΥ {Π61Γ Ουδίοα!Δη5. ΝΟνουῃθ 655, [Π15 ννοΥΚ 15 ΟΧΡΘΉΒΙνΘ, 50 1 ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ ΡΓονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΟνθηΐ αῦιιϑα ΟὟ ΘΟΠΊΠΊΘΙΓΟΙΔΙ] ρΔΓ165, ΙΠΟ] πα 1ηρ Ρ]ΔοΙηρ (ΘΟ ΠΠ108] ΓΟΘΠΠΟΈΠΟης Οἡ Δυϊοπηδίθα 4ιογυιηρ. 

ννὲ αἶβοὸο δ8Κ (Παΐ γου: 

ἜΞΜακΚο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀδϑιρηθα αοορῖθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηΠα ννα γοααθϑβί {Παΐ νοῦ 156 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΓΒΟΊΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙ ἃ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μογχαῖπ ΠῸπι αμϊοπιαΐοα σμογγίπρ )ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: ΠΠπγοῦ ἃΓῸ σοΠηΘΠΟΙ Πρ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ ΓΔΟίοΓ ΓΘΟΟΡΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 νν ΠΟΙ ἀοοθ85 ἴ0 ἃ ἰγρα διηοιηΐ οἵἉ ἰΘχί 15 ΠΘΙΡ΄α], ρΙΘαβο οοηίδοΐ τι5. 6 θποοιγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔΙη Πηδίοτ! 415 ΤΟΥ [Π656 ρα ΓΡΟΘ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 4016 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαῖπ αΠτιροη ΓΘ ΘΟΟρΊ]Θ “ν δίθυ γ᾽ γοιῦ 566 οἡ θοῇ ἢ]6 15 ΘΘ5 6 η[184] [ΟΥΓ ΠΟΙ] Πρ ρΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δπηα ΠοΙρίηρ [Ποῖ ΠηᾺ 

ΔαΘΠΠΟΠΔ] πηδίθτ! 15 [ἢγουσῇ οορ!α ΒΟΟΚ δράίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ Γοπηονο 11. 

ἙΞΚΟΡΡ [1 ἰοραίΐ ΝΝ μαΐθνϑι γουτγ τ156. ΓΕΠΊΘΙ ΕΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῈ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ {Παΐ ναί γοῦ ἀγα ἀοίηρ 15 Ιασαὶ. [)ο ποΐ ἀβϑῦμηθδ {Παΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 ννῈ ὈθΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη [Π6 ΡΌΌΠ1Ο ἀΟΙΊΔ1Πη ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Ππη1164 δίαϊθ5, [η΄ [Π6 ννουῖκ 15 α5δο 1η 1πΠ6 ρᾳΌΠ1Ο ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΓ65. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1ὴ σορυγιρηΐ νὰ Π165 ΠΠῸΠῚ σΟὈΠΙΓΥ ἴο σΟμΠΙΓΥ, ἀηα ννα οδη ἵ ΟΥ̓ΟΙ συμαᾶηοθ οἡ νν ΠΟΙ ΠΟΥ ΔηΥ ΘΡΘΟΙῆΟ τι56 οἵ 

ΔΠΥ 5ΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 ΔΙ] οννοα. Ρίθαβθ (ὁ ποΐ Ἀ55Π16 {πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ρρθάδηοθ ᾿η ΟΟορίθ ΒΟΟΙΚς ϑθδγοῇ Πηθδη5 11 σδη Ὀδ6 1566 1ὴ ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

Δηγνν Ποῖ 1η 1η6 ννου]α. (οργυτρῆϊ Προ Πηθηΐ ΠΠΔ01ΠΠ }ὺ} σδη Ὀ6 4116 βθνοῖθ. 

Αβοιυΐ ΟοορΊο ΒοοΙς ϑθγο ἢ 

(σοορ θ᾽ 5 ΠΊΙ55ΙΟΉ 15 ἴ0 ΟΥΡΔΠ1ΖΘΟ [ῃΠ6 ννου]α᾽ 5 ΤΠ] ΤΙ ΔΙΊΟη ἃ Πα ἴο ΠΊΔΙζΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠ6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δϑδίοῃ Π6Ιρ5 γαῖα 

αἸβοονοῦ (Π6 ννου ] Δ᾽ 5 θΟΟΚ5 νΏ116 ΠΟΘΙΡΙηρ Δ ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5Π ΘΓ Γθᾶοῇ ἤθνν Δα ΊΙθηοθ5. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοσυρῇ της [ὰ]] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

αἰ ΠΕΡ: 5 ὍΟΙ ΒΞ. ὅοδαῖ.. δσήι 
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τδαυμοκπτεν ἘΒΑΝΖ ΡΟΙΑΝΌ, ΒΙΟΗΑΒΏ ΜΑΒΝΕΗ 

δ Ἰνδνν, ΠΝ ἀγᾷ ἀοῦ ΑἸΜΠΙ ἀαψαι ἴει Τιτὲ 

ΠΝ 8, Ὧο κκακος ΜΘ 5 
μι π δ συν δεῖ ΓΤ ΤΠ ΠΝ τ ΡΠ 

Ρ ΠΣ Ὑππ εγϑνηροεδοντι: γον νατοΐξαριν ὑσν ΔἸ αἰ κη, 
βωμῶν) τ νῆμα μαλοα 7: ἱπαιαααν, Αἷα βὲρ Ἰΐηενε 
ταμὰ " ὅτων ωΣ χα βαδμιμν, πρεφρο. "ἡ" εσίαννας, ἀϊὰ ελπυν-. 
ΝΣ βη δ βρ μα  ἐϊ δᾺ 

ἀπδολν» οε΄ - 
Ὑῆριν ν το το 

᾿ μεη, υἷα ὙΠ τ: Βταεμαίανα τ ΠΒΌΦΣΒΗ 
ὖ ᾿ αἴρες [ν οὔ δι θ6 1] ἀδὴοα ἔκ δι τ πὰ τῷ 
᾿ αγκηϊ αἴοῦ, παΐοῦ Ἰδοσπῆρευς Εἰ εἶροι- 

γρῆῦ τιαιν ἀστ ζρνκοϊαΐνεὸ ὅσον ἐηξαγσίδαια, ἔπ ἀΐων 
ὑβαδιέτες Ἰνύ νανοδι Θολοδνη, Ὦνπμῃ ψηροπι σία θαμαιν ΤΥ Τὰ 

ἷ ἐὺ ἀρυρ βευντν (ὰΣ ΜΉΝ τα Π 1 ὅ41- 
Ἤτα α οἷς “ὁ γγβειΣκοτ Γεϊλδιι ἀττῆε, 1. ᾿Ἰδυτδέμας 

γι ὦ ατιντιδε ὌΠ μος Ἶω, ̓ἘΒΗμεηεῖ δα ὅδω Αἰ υπέισνεν υτἷν ὕπατει 
πῇ Ὠυπ σον ἐστ πεῦ Ὠβι σ ψΤτὶ 

ὑπ ἥσει ΕΣ! σα μντ ὦ νηγόδααδι με ξ να φαντι μοὶ 
ΓΗ ΤΜ Βρένν γπιγοαν ἐν Τὴ» ΕἸ ΜΝ πα μὰ 

᾿,-. ᾿πρττδε σε Ἀπεγιεικιπσισσ, ωἍ τη νέην» μι ἡμὉ 
ἘΣ ἘΞ: Με: μυνυϊλεν Τα μετ νάμρα εκ οενπιεν οὐαὶ 

- ε. δίκη εὐ ημ [ἡ ὦ. ὙῈ}} τὸα νὰ Ὑ ΝΗ, ΓΕ ΗΚ ἰπ μὰ ναια 
1 8ιμ ἰὼ. ετὐὴι ιἰ3ϑῇ εἰ πε ἐσσεω:ι!, παι οω ῳ ἀσιν -" αα 

ΩΣ δεν δὴν ἰν ἸΈΔΗνΑΙ - ΠῚ ψυττδις Ξἰδισν,.ς, Τις- 
Ι ἣν" παι φυτι 4: να ΠΗ τα πων ἣν ἄμα τι ωλιυν ἢ γι εὐΐσσι, 

π᾿ ϑεραλκια "ἂν σέ, ἘΠ, ᾿ἰξοώτηξ {Ἐτξεσιπι τ  ε κ πι} αν Φυγῶ πίων 

"»ν γυγὰν κι γααι, εειχιήίνεν ὑσὼ 1: διῇ κδν ἐπι, Σ ὦν κε 

δε υὐξα ϑκ"} ἐν ὥττξίμων τὰν π ύασὰ στιν λεπτὰ ἡ ἀπ ἥνεαλθι φυϊαν ἢ 
ὁ ΕΠ μεν τνεῦοι ΩΣ Ι4]τ“εὐιῖν θὰ «ἰ 

''δῃ ιἱϊν Ὗ κηήγεεισεν 1ιϊκάπι, ἰἰκΡὶ ὑἱ αἰ κα υκα Τα ἐμ] μὶ ἡτὰ ὁδ 
πα νοὶ; Κη ἴτι Ἰδηεν ἴδε ἴημα’. εἰπῇ δ ΠΝ ΒΦ ἰνδι μὰ 

γι εἰ εἶν κι τ Ἔτσι δὲ Ξεπθν ἍΝ εἰπε γε σαὶ τγάπιέσνν μὲ ἐ ἘΠ} 

᾿ ᾿ ; πω" Ἁἁ ψασῳ- κὰἃἪ Γιΐα ρα α ᾳ νιν ἐν ἢν - αἰμ ὃν! 
᾿ δὲ Ἂ. εἷ ὙΠ πῶ, Ἰγεσιι μα ἢ εἰ: δέ ἰτυδν πῶ τὖἱἷν ὧδ 
π ' ἰκξον νας νι τιν ιν 68 ἅΐτι ἁνὶ “ " ᾿" “ει 

Ῥ -- . να ἡ αἰ ππιτξ, τ Ἐτὼν δι τ γεν τί ""»"ἴμ 

τὰ ἐμένυς. δυέξρῃ τα "";ὀὑἕκυ ΐπιν ἵὰ “Ξῆι ν᾽ γ ἐ! 

' 

β νὴ 

; 
ἔνι “ιν .. ᾿ ἐ κεν ἐν βόα ἐσ κει, ' ΠΡ 

ΝΣ εἶ], πὶ ἢ. Γννυ " ΓΙ ΜΠ Κβπεῦρη ,, «ἀν 
αν έσσιε “5. νι Σ πων Ξ 

τ ΜΝ ὺ κ - ΓΙ ἔφησε ΠΙΩ͂ΞΠ ὦ ' Ὶ {1| ΓῚ 
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ΑΡΡΙΑΝΟΥ͂ Μή 

ΑΜΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΝΗΑΒΑΣΕΩΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 

Πτολεμαῖος ὃ “Μάγου καὶ “Ἀριστόβουλος δ ριστο- 1 
βούλου ὅσα μὲν ταὐτὰ ἄμφω περὶ ᾿4λεξάνδρου τοῦ 
Φιλίππου συνέγραψαν, ταῦτα ἐγὼ ὡς πάντῃ ἀληϑῆ 

ἀναγράφω., ὅσα δὲ οὐ ταὐτά, τούτων τὰ πιστότερα 
6 ἐμοὶ φαινόμενα καὶ ἅμα ἀξιαφηγητότερα ἐπιλεξάμενος. 

ἄλλοι μὲν δὴ ἄλλα ὑπὲρ ᾿41λεξάνδρου ἀνέγραψαν, οὐδ᾽ 
ἔστιν ὑπὲρ ὅτου πλείονες ἢ «ἀξυμφωνότεροι ἐς ἀλλή- 

λους" ἀλλ᾽ ἐμοὶ Πτολεμαῖός τὲ καὶ Ἀριστόβουλος πι- 
στότεροι ἔδοξαν ἐς τὴν ἀφήγησιν, ὁ μὲν ὅτι συνεστρά- 

το τευδε βασιλεῖ ᾿1λεξάνδρῳ, “Τριστόβουλος, Πτολεμαῖος 

ὃΣ πρὸς τῷ ξυστρατεῦσαι ὅτι καὶ αὐτῷ βασιλεῖ ὄντι 

αἰσχρότερον ἤ τῳ ἄλλῳ ψεύσασϑαι ἦν ἄμφω δέ, ὅτι 
τετελευτηκότος ἤδη Ἀλεξάνδρου ξυγγράφουσιν [ὅτε 
αὐτοῖς ἥ τε ἀνάγκη καὶ ὃ μισϑὸς τοῦ ἄλλως τι ἢ ὡς 

10 συνηνέχϑη ξυγγράψαι ἀπῆν. ἔστι δὲ ἃ καὶ πρὸς ἄλλων 
ξυγγεγραμμένα, ὅτι καὶ αὐτὰ ἀξιαφήγητά τε μοι ἔδοξε 
καὶ οὐ πάντῃ ἄπιστα, ὡς λεγόμενα μόνον ὑπὲρ ᾿4λεξ- 

ἄνδρου ἀνέγραψα. ὅστις δὲ ϑαυμάσεται ἀνϑ’ ὅτου ἐπὶ 
τοσοῖσδε συγγραφεῦσι καὶ ἐμοὶ ἐπὶ νοῦν ἦλθεν ἦδε ἡ 

86 συγγραφή, τά τὸ ἐκείνων πάντα τις ἀναλεξάμενος καὶ 
τοῖσδε τοῖς ἡμετέροις ἐντυχὼν οὕτω ϑαυμαξέτω. 

ΑΞὩΒΙΔΗΙ ΑΜΑΒΑδῖ οα. Ποοκ, ΕΔ, χαΐθοσ. 1 

ἘΦ 

Φ9 



4 ΠΙΒΕΒῚ 

ἐξέωσεν ἐκ τῆς χώρας ἀνθρώπους ψιλοὺς καὶ καχῶς 

ὡπλισμένους βαρβάρους, ὥστε ᾿4λέξανδρον ἀπὸ τοῦ 

εὐωνύμου ἐπάγοντα οὐκέτι ἐδέξαντο, ἀλλὰ ῥίψαντες 

ὡς ἑκάστοις προὐχώρει τὰ ὅπλα κατὰ τοῦ ὄρους ἔφυ- 
18 γον. καὶ ἀπέϑανον μὲν αὐτῶν ἐς χιλίους καὶ πεντα- 

2 

κοσίους. ξῶντες δὲ ἄνδρες μὲν ὀλίγοι ἐλήφϑησαν δι᾽ 
ὠκύτητα καὶ τῆς χώρας ἐμπειρίαν, γυναῖκες δὲ ὅσαι 
ξυνείποντο αὐτοῖς ἑάλωσαν πᾶσαι. καὶ τὰ παιδάρια 

καὶ ἡ λεία πᾶσα ἑάλω. 
Ἀλέξανδρος δὲ τὴν μὲν λείαν ὀπίσω ἀπέπεμψεν ἐς 1 

τὰς πόλεις τὰς ἐπὶ ϑαλάσσῃ, “υσανίᾳ καὶ Φιλώτᾳ πα- 
ραδοὺς διατίϑεσθαι' αὐτὸς δὲ τὸ ἄκρον ὑπερβαλὼν 

προΐει διὰ τοῦ Αἴμου ἐς Τριβαλλούς, καὶ ἀφικνεῖται 
ἐπὶ τὸν “ύγινον ποταμόν" ἀπέχει δὲ οὗτος ἀπὸ τοῦ 

2. Ἴστρου ὡς ἐπὶ τὸν Αἷμον ἰόντι σταϑμοὺς τρεῖς. Σ)ύρ- 

μος δὲ ὁ τῶν Τριβαλλῶν βασιλεύς, ἐκ πολλοῦ πυν- 
ϑανόμενος τοῦ ᾿4λεξάνδρου τὸν στόλον, γυναῖκας μὲν 
καὶ παῖδας τῶν Τριβαλλῶν προὔπεμψεν ἐπὶ τὸν Ἴστρον 
διαβαίνειν κελεύσας τὸν ποταμὸν ἐς νῆσόν τινὰ τῶν 

8 ἐν τῷ Ἴστρῳ' Πεύκη ὄνομα τῇ νήσῳ ἐστίν. ἐς ταύ- 50 

4 

την δὲ τὴν νῆσον καὶ οἱ Θρᾶκες οἱ πρόδχωροι τοῖς 
Τοιβαλλοῖς προσάγοντος ᾿4λεξάνδρου ἐκ πολλοῦ συμπε- 
φευγότες ἦσαν καὶ αὐτὸς ὁ Σύρμος ἐς ταύτην ξυμπε- 
φεύγει ξὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὐτόν τὸ δὲ πολὺ πλῆϑος τῶν 
Τριβαλλῶν ἔφυγεν ὀπίσω ἐπὶ τὸν ποταμόν, ἔνϑενπερ 

τῇ προτεραίᾳ ὡρμήϑη “4λέξανδρος. 
Ὡς δὲ ἔμαϑεν αὐτῶν τὴν δρμήν, καὶ αὐτὸς ὑπο- 

στρέψας τὸ ἔμπαλιν ἐπὶ τοὺς Τριβαλλοὺς ἦγεν, καὶ 
καταλαμβάνει καταστρατοπεδεύοντας ἤδη. καὶ οἱ μὲν 

καταληφϑέντες πρὸς τῷ νάπει τῷ παρὰ τὸν ποταμὸν 

παρετάσσοντο" Ἀλέξανδρος δὲ καὶ αὐτὸς τὴν μὲν φά- 

80 



1, 18 --- 8, 1. δ 

λαγγα ἐς βάϑος ἐκτάξας ἐπῆγε. τοὺς τοξότας δὲ καὶ 

τοὺς σφενδονήτας προεκϑέοντας ἐκέλευσεν ἐκτοξεύειν 

τε καὶ σφενδονᾶν ἐς τοὺς βαρβάρους, εἴ πως προκαλέ- 

δὅαιτο αὐτοὺς ἐς τὰ ψιλὰ ἐκ τοῦ νάπους. οἵ δὲ ᾧς ὅ 

δ ἐντὸς βέλους ἐγένοντο, παιόμενοι ἐξέϑεον ἐπὶ τοὺς 

τοξότας, ὕπως ἐς χεῖρας ξυμμίξειαν γυμνοῖς οὖσι τοῖς 

τοξόταις. ᾿4λέξανδρος δὲ ὡς προήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς 

νάπης ἔξω, Φιλώταν μὲν ἀναλαβόντα τοὺς ἐκ τῆς ἄνω- 

ϑὲν Μακεδονίας ἱππέας προσέταξεν ἐμβάλλειν κατὰ τὸ 

10 κέρας τὸ δεξιόν, ἧπερ μάλιστα προὐκεχωρήκεσαν ἐν τῇ 
ἐχδρομῇ Ἡρακλείδην δὲ καὶ Σώπολιν τοὺς ἐκ Βοτ- 
τιαίας τε καὶ Ἀμφιπόλεως ἱππέας κατὰ τὸ εὐώνυμον 

κέρας ἐπάγειν ἔταξε. τὴν δὲ φάλαγγα τῶν πεζῶν καὶ 6 

τὴν ἄλλην ἵππον πρὸ τῆς φάλαγγος παρατείνας κατὰ 

16 μέσους ἐπῆγε. καὶ ἔστε μὲν ἀκροβολισμὸς παρ᾽ ἕκα- 

τέρων ἦν, οἱ Τριβαλλοὶ οὐ μεῖον εἶχον ὡς ὃὲ ἥ τε 

φάλαγξ πυκνὴ ἐνέβαλλεν ἐς αὐτοὺς ἐρρωμένως καὶ οἱ 

ἱππεῖς οὐκ ἀκοντισμῷ ἔτι, ἀλλ᾽ αὐτοῖς τοῖς ἵπποις 

ὠϑοῦντες ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ προσέπιπτον, τότε δὴ ἐτρά- 

0 πησαν διὰ τοῦ νάπους εἰς τὸν ποταμόν. καὶ ἀποϑνή- Τ 
ὄκουσι μὲν τρισχίλιοι ἐν τῇ φυγῇ, ξῶντες δὲ ὀλίγοι καὶ 
τούτων ἐλήφϑησαν, ὅτι ὕλη τε δασεῖα πρὸ τοῦ ποτα- 

μοῦ ἦν καὶ νὺξ ἐπιγενομένη τὴν ἀκρίβειαν τῆς διώ- 
ξεως ἀφείλετο τοὺς Μακεδόνας. αὐτῶν δὲ Μακεδόνων Ῥιοὶ. 

95 τελευτῆσαι λέγει Πτολεμαῖος ἱππέας μὲν ἕνδεκα, πεζοὺς 
δὲ ἀμφὶ τοὺς τεσσαράκοντα. 

πὸ δὲ τῆς μάχης τριταῖος ἀφικνεῖται Ἀλέξανδρος ὃ 
ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν Ἴστρον, ποταμῶν τῶν κατὰ τὴν 

Εὐρώπην μέγιστον ὄντα καὶ πλείστην γῆν ἐπερχό- 
80 μενον καὶ ἔϑνη μαχιμώτατα ἀπείργοντα, τὰ μὲν πολλὰ 

Κελτικά, ὅϑεν γε καὶ αἱ πηγαὶ αὐτῷ ἀνίσχουσιν, ὧν 
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τελευταίους Κουάδους καὶ Μαρκομάνους" ἐπὶ δὲ Σαυ- 

ροματῶν μοῖραν, ᾿Ιάξυγας᾽ ἐπὶ δὲ Γέτας τοὺς ἀπαϑανα- 
τίξοντας᾽ ἐπὶ δὲ Σαυρομάτας τοὺς πολλούς" ἐπὶ δὲ 

Σκύϑας ἔστε ἐπὶ τὰς ἐκβολάς, ἵνα ἐκδιδοῖ κατὰ πέντε 

στόματα ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον. ἐνταῦϑα καταλαμ- 
βάνει αὐτῷ ἡχούσας ναῦς μακρὰς ἐκ Βυξαντίου διὰ 

τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου κατὰ τὸν ποταμόν. ταύτας 

ἐμπλήσας τοξοτῶν τὸ καὶ ὁπλιτῶν τῇ νήσῳ ἐπέπλει, 
ἵνα οἱ Τριβαλλοί τὲ καὶ οἱ Θρᾷκες ξυμπεφευγότες 
ἦσαν, καὶ ἐπειρᾶτο βιάξεσϑαι τὴν ἀπόβασιν. οἱ δὲ τὸ 
βάρβαροι ἀπήντων ἐπὶ τὸν ποταμὸν, ὅπῃ αἱ νῆες προσ- 
πίπτοιεν' αἱ δὲ ὀλίγαι τε ἦσαν καὶ ἡ στρατιὰ οὐ 
πολλὴ (ἡ ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ τῆς νήσου τὰ πολλὰ ἀπό- 
τομαὰ ἐς προσβολήν, καὶ τὸ ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ τὸ 

παρ᾽ αὐτήν, οἷα δὴ ἐς στενὸν συγκεκλεισμένον, ὀξὺ 15 
καὶ ἄπορον προσφέρεσϑαι. 

Ἔνϑα δὴ ᾿4λέξανδρος ἀπαγαγὼν τὰς ναῦς ἔγνω 
διαβαίνειν τὸν Ἴστρον ἐπὶ τοὺς Γέτας τοὺς πέραν 
τοῦ Ἴστρου ὠκισμένους, ὅτι τε συνειλεγμένους ἑώρα 
πολλοὺς ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ τοῦ Ἴστρου, ὡς εἴρξοντας, εἶ 530 
διαβαίνοι, --- ἦσαν γὰρ ἱππεῖς μὲν ἐς τετρακισχιλίους, 
πεξοὶ δὲ πλείους τῶν μυρίων --- καὶ ἅμα πόϑος ἔλαβεν 

αὐτὸν ἐπέκεινα τοῦ Ἴστρου ἐλϑεῖν. τῶν μὲν δὴ νεῶν 
ἐπέβη αὐτός" τὰς δὲ διφϑέρας, ὑφ᾽ αἷς ἐσκήνουν, τῆς 
κάρφης πληρώσας καὶ ὅσα μονόξυλα πλοῖα ἐκ τῆς 56 
χώρας ξυναγαγών --- ἦν δὲ καὶ τούτων εὐπορία πολλή, 
ὅτι τούτοις χρῶνται οἱ πρόσοικοι τῷ Ἴστρῳ ἐφ᾽ ἁλιείᾳ 
τὲ τῇ ἐκ τοῦ Ἴστρου καὶ εἴποτε παρ᾽ ἀλλήλους ἀνὰ τὸν 
ποταμὸν στέλλοιντο καὶ λῃστεύοντες ἀπ᾽ αὐτῶν οἱ πολ- 
λοί--- ταῦτα ὡς πλεῖστα ξυναγαγὼν διεβίβαξεν ἐπ᾽ αὐτῶν 30 
τῆς στρατιᾶς ὅσους δυνατὸν ἦν ἐν τῷ τοιῷδε τρόπῳ. καὶ 
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γίγνονται οἱ διαβάντες ἅμα ᾿4λεξάνδρῳ ἱππεῖς μὲν ἐς 

χιλίους καὶ πενταχοσίους. πεζοὶ δὲ ἐς τετρακισχιλίους. 

Διιέβαλον δὲ τῆς νυχτὸς ἧ λήιον ἦν σίτου βαϑύ'᾽ 4 
καὶ ταύτῃ μᾶλλόν τι ἔλαθον προσχόντες τῇ ὄχϑῃ. 

6 ὑπὸ δὲ τὴν ἕω ᾿4λέξανδρος διὰ τοῦ ληίου ἦγε, παραγ- 
γείλας τοῖς πεζοῖς πλαγίαις ταῖς σαρίσσαις ἐπικλίνον- 

τας τὸν σῖτον οὕτω προάγειν ἐς τὰ οὐκ ἐργάσιμα. οἱ 
δὲ ἱππεῖς ἔστε μὲν διὰ τοῦ ληίου προΐει ἡ φάλαγξ 
ἐφείποντο᾽ ὡς δὲ ἐκ τῶν ἐργασίμων ἐξήλασαν, τὴν 

10 μὲν ἵππον ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας αὐτὸς ᾿4λέξανδρος παρ- 
ἤγαγεν, τὴν φάλαγγα δὲ ἐν πλαισίῳ Νικάνορα ἄγειν 
ἐχέλευσε. καὶ οἱ Γέται οὐδὲ τὴν πρώτην ἐμβολὴν τῶν 
ἱππέων ἐδέξαντο᾽ παράδοξος μὲν γὰρ αὐτοῖς ἡ τόλμα 

ἐφάνη τοῦ ᾿4λεξάνδρου, ὅτι εὐμαρῶς οὕτως τὸν μέγι- 
16 ὅτον τῶν ποταμῶν διεβεβήκει ἐν μιᾷ νυκτὶ τὸν Ἴστρον 

οὐ γεφυρώσας τὸν πόρον, φοβερὰ δὲ καὶ τῆς φάλαγγος 
ἡ ξύγκλεισις, βιαία δὲ ἡ τῶν ἱππέων ἐμβολή. καὶ τὰ 
μὲν πρῶτα ἐς τὴν πόλιν καταφεύγουσιν, ἣ δὴ ἀπεῖχεν 
αὐτοῖς ὅσον παρασάγγην τοῦ Ἴστρου" ὡς δὲ ἐπάγοντα 

0 δδον σπουδῇ ᾿4λέξανδρον τὴν μὲν φάλαγγα παρὰ τὸν 
ποταμόν, ὡς μὴ κυκλωϑεῖέν πῃ οἱ πεξοὶ ἐνεδρευσάντων 

τῶν Γετῶν, τοὺς ἱππέας δὲ κατὰ μέτωπον, λείπουσιν 

αὖ καὶ τὴν πόλιν οἱ Γέται κακῶς τετειχισμένην, ἀνα- 
λαβόντες τῶν παιδαρίων καὶ τῶν γυναικῶν ἐπὶ τοὺς 

,δἴππους ὅσα φέρειν οἱ ἵπποι ἠδύναντο" ἦν δὲ αὐτοῖς 
ἡ δρμὴ ὡς πορρωτάτω ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐς τὰ ἔρημα. 
Φ4λέξανδρος δὲ τήν τὸ πόλιν λαμβάνει καὶ τὴν λείαν 

πᾶσαν ὅσην οἱ Γέται ὑπελίποντο. καὶ τὴν μὲν λείαν 
Μελεάγρῳ καὶ Φιλίππῳ ἐπαναγαγεῖν δίδωσιν, αὐτὸς 

80 δὲ κατασκάψας τὴν πόλιν ϑύει τὲ ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ τοῦ 
Ἴστρου Ζιὶ Σωτῆρι καὶ ἙΗρακλεῖ καὶ αὐτῷ τῷ Ἴστρῳ, ὅτι 
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οὐκ ἄπορος αὐτῷ ἐγένετο, καὶ ἐπανάγει αὐτῆς ἡμέρας 

σώους σύμπαντας ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

᾿Ενταῦϑα ἀφίχοντο πρέσβεις ὡς ᾿'4λέξανδρον παρά 
τε τῶν ἄλλων ὅσα αὐτόνομα ἔϑνη προσοικεῖ τῷ Ἴστρῳ 
καὶ παρὰ Σύρμου τοῦ Τριβαλλῶν βασιλέως" καὶ παρὰ 
Κελτῶν δὲ τῶν ἐπὶ τῷ ᾿Ιονίῳ κόλπῳ φκισμένων ἧκον" 
μεγάλοι οἱ Κελτοὶ τὰ σώματα καὶ μέγα ἐπὶ σφίσι φρο- 

νοῦντες" πάντες δὲ φιλίας τῆς ᾿Αλεξάνδρου ἐφιέμενοι 
ἥκειν ἔφασαν. καὶ πᾶσιν ἔδωκε πίστεις ᾿4λέξανδρος 
καὶ ἔλαβε᾽ τοὺς Κελτοὺς δὲ καὶ ἤρετο, ὅ τι μάλιστα 

δεδίττεται αὐτοὺς τῶν ἀνθρωπίνων, ἐλπίσας ὅτι μέγα 
ὄνομα τὸ αὐτοῦ καὶ ἐς Κελτοὺς καὶ ἔτι προσωτέρω 

ἥκει καὶ ὅτι αὐτὸν μάλιστα πάντων δεδιέναι φήσουσι. 
τῷ δὲ παρ᾽ ἐλπίδα ξυνέβη τῶν Κελτῶν ἡ ἀπόκρισις" 
οἷα γὰρ πόρρω τὸ φκισμένοι ᾿4λεξάνδρου καὶ χωρία 
δύσπορα οἰκοῦντες καὶ ᾿4λεξάνδρου ἐς ἄλλα τὴν δρμὴν 
ὁρῶντες ἔφασαν δεδιέναι μήποτε ὃ οὐρανὸς αὐτοῖς ἐμ- 

πέσοι, ᾿'4λέξανδρόν τε ἀγασϑέντες οὔτε δέει οὔτε κατ᾽ 

ὠφέλειαν πρεσβεῦσαι παρ᾽ αὐτόν. καὶ τούτους φίλους 
τε ὀνομάσας καὶ ξυμμάχους ποιησάμενος ὀπίσω ἀπ- 

ἔπεμψε. τοδοῦτον ὑπειπὼν ὅτι ἀλαξόνες Κελτοί εἶσιν. 
Αὐτὸς δὲ ἐπ’ ᾿Δγριάνων καὶ Παιόνων προὐχώρει. 

ἔνϑα δὴ ἄγγελον ἀφίκοντο αὐτῷ Κλεῖτόν τε τὸν Βαρ- 
δύλεω ἀφεστάναι ἀγγέλλοντες καὶ Γλαυκίαν προσκεχω- 
ρηχέναι αὐτῷ τὸν Ταυλαντίων βασιλέα" οἱ δὲ καὶ τοὺς 
«ἀὐταριάτας ἐπιϑήσεσϑαι αὐτῷ κατὰ τὴν πορείαν ἐξήγ- 

30 

γελλον᾽ ὧν δὴ ἕνεκα κατὰ σπουδὴν ἐδόκχδι ἀναξευγνύ- 
ναι. “Δάγγαρος δὲ ὃ τῶν ᾿ἀγριάνων βασιλεὺς ἤδη μὲν 
καὶ Φιλίππου ξῶντος ἀσπαξόμενος ᾿4λέξανδρον δῆλος 

ἦν καὶ ἰδίᾳ ἐπρέσβευσε παρ᾽ αὐτόν, τότε δὲ παρῆν 
αὐτῷ μετὰ τῶν ὑπασπιστῶν, ὅσους τε καλλίστους καὶ 

80 
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εὐοπλοτάτους ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχε" καὶ ἐπειδὴ ἔμαϑεν ὑπὲρ 8 
τῶν Αὐταριατῶν πυνϑανόμενον ᾿4λέξανδρον, οἵτινές τε 
καὶ ὁπόσοι εἶδεν, οὐκ ἔφη χρῆναι ἐν λόγῳ τίϑεσϑαι 
Αὐταριάτας᾽ εἶναι γὰρ ἀπολεμωτάτους τῶν ταύτῃ" καὶ 

5 αὐτὸς ἐμβαλεῖν ἐς τὴν χώραν αὐτῶν, ὡς ἀμφὶ τὰ σφέ- 
τερὰ μᾶλλόν τι ἔχοιεν. καὶ κελεύσαντος ᾿4λεξάνδρου 
ἐσβάλλει ἐς αὐτούς καὶ ἐμβαλὼν ἦγε καὶ ἔφερε τὴν 
χώραν αὐτῶν. 

«Αὐταριᾶται μὲν δὴ ἀμφὶ τὰ αὑτῶν εἶχον᾽ Δάγγαρος 
1ὸ δὲ τά τε ἄλλα ἐτιμήϑη μεγάλως πρὸς ᾿4λεξάνδρου καὶ 

δῶρα ἔλαβεν, ὅσα μέγιστα παρὰ βασιλεῖ τῷ Μακεδόνων 
νομίξεται᾽ καὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν ᾿4λεξάνδρου Κύναν 
καὶ ταύτην ὡμολόγησε δώσειν αὐτῷ ἐς Πέλλαν ἀφικο- 
μένῳ ᾿4λέξανδρος. 

ιῖ} 4λλὰ Δάγγαρος μὲν ἐπανελϑὼν οἴκαδε νόσῳ ἐτε- 
λεύτησεν. ᾿4λέξανδρος δὲ παρὰ τὸν ᾿Εριγόνα ποταμὸν 

πορευόμενος ἐς Πέλλιον πόλιν ἐστέλλετο. ταύτην γὰρ 
κατειλήφει ὃ Κλεῖτος ὡς ὀχυρωτάτην τῆς χώρας᾽ καὶ 

πρὸς ταύτην ὡς ἧκεν ᾿4λέξανδρος, καταστρατοπεδεύσας 
40 πρὸς τῷ ᾿Εορδαϊκῷ ποταμῷ τῇ ὑστεραίᾳ ἐγνώκει προσ- 

βάλλειν τῷ τείχει. οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Κλεῖτον τὰ κύκλῳ 

τῆς πόλεως ὄρη ὑπερδέξιά τε ὄντα καὶ δασέα κατεῖχον, 
ὡς πάντοϑεν ἐπιτίϑεσϑαι τοῖς Μακεδόσιν, εἰ τῇ πόλει 
προσβάλλοιδεν᾽ Γλαυκίας δὲ αὐτῷ ὃ τῶν Ταυλαντίων 

45 βασιλεὺς οὔπω παρῆν. ᾿4λέξανδρος μὲν δὴ τῇ πόλει 
προσῆγεν᾽ οἱ δὲ πολέμιοι σφαγιασάμενοι παῖδας τρεῖς 

καὶ κόρας ἴσας τὸν ἀρυϑμὸν καὶ κριοὺς μέλανας τρεῖς, 

ὥρμηντο μὲν ὡς δεξόμενοι ἐς χεῖρας τοὺς Μακεδόνας, 
ὁμοῦ δὲ γενομένων ἐξέλιπον καίτοι καρτερὰ ὄντα τὰ 

80 χατειλημμένα πρὸς σφῶν χωρία, ὥστε καὶ τὰ σφάγια 

αὐτῶν κατρλήφϑη ἔτι κείμενα, 
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Ταύτῃ μὲν δὴ τῇ ἡμέρᾳ κατακλείσας αὐτοὺς ἐς 
τὴν πόλιν καὶ στρατοπεδευσάμενος πρὸς τῷ τείχει 
ἐγνώκει περιτειχισμῷ ἀποκλεῖσαι αὐτούς" τῇ δὲ ὑστε- 
ραίᾳ παρῆν μετὰ πολλῆς δυνάμεως Γλαυκίας ὃ τῶν 

Ταυλαντίων βασιλεύς. ἔνϑα δὴ ᾿4λέξανδρος τὴν μὲν 
πόλιν ἀπέγνω ἑλεῖν ἂν ξὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει, πολ- 
λῶν μὲν ἐς αὐτὴν καὶ μαχίμων ξυμπεφευγότων, πολ- 
λῶν δὲ ἅμα τῷ Γλαυκίᾳ προσκχεισομένων, εἰ αὐτὸς τῷ 
τείχει προσμάχοιτο. Φιλώταν δὲ ἀναλαβόντα τῶν ἷπ- 
πέων ὅσους ἐς προφυλακὴν καὶ τὰ ὑποξύγια τὰ ἐκ τοῦ τὸ 

στρατοπέδου ἐς ἐπισιτισμὸν ἔπεμπε. καὶ ὁ Γλαυχίας 

μαϑὼν τὴν ὁρμὴν τῶν ἀμφὶ Φιλώταν ἐξελαύνει ἐπ᾽ 
αὐτούς, καὶ καταλαμβάνει τὰ κύκλῳ ὕρη τοῦ πεδίου, 
ὅϑεν οἱ ξὺν Φιλώτᾳ ἐπισιτιεῖσϑαι ἔμελλον. ᾿4λέξαν- 
δρος δέ, ἐπειδὴ ἀπηγγέλθη αὐτῷ, ὅτι κινδυνεύουσιν τῦ 
οἵ τε ἱππεῖς καὶ τὰ ὑποξύγια, εἰ νὺξ αὐτοὺς κατα- 

λήψεται, αὐτὸς μὲν ἀναλαβὼν τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ 
τοὺς τοξότας καὶ τοὺς ᾿Δγριᾶνας καὶ ἱππέας ἐς τετρα- 

κοσίους ἐβοήϑει σπουδῇ: τὸ δὲ ἄλλο στράτευμα πρὸς 

τῇ πόλει ἀπέλιπεν, ὡς μὴ ἀποχωρήσαντος παντὸς τοῦ 90 

στρατοῦ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως ἐπιδραμόντες τοῖς ἀμφὶ 

Γλαυχίαν συμμίξειαν. ἔνϑα δὴ Γλαυκίας προσάγοντα 
Ἀλέξανδρον αἰσϑόμενος ἐκλείπει τὰ ὄρη" οἱ δὲ ξὺν 

Φιλώτᾳ ἀσφαλῶς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον διεσώϑησαν. 
ἐδόκουν δ᾽ ἔτι τὸν ᾿4λέξανδρον ἐν δυσχωρίᾳ ἀπειλη- 56 

φέναι οἱ ἀμφὶ τὸν Κλεῖτον καὶ Γλαυκίαν" τά τὸ γὰρ 

ὄρη τὰ ὑπερδέξια κατεῖχον πολλοῖς μὲν ἱππεῦσι, πολ- 

λοῖς δὲ ἀκοντισταῖς καὶ σφενδονήταις καὶ ὁπλίταις δὲ 

οὐχ ὀλίγοις, καὶ οἱ ἐν τῇ πόλει κατειλημμένοι προσκεί- 
σεσϑαι ἀπαλλαττομένοις ἤμελλον τά τὸ χωρία δι’ ὧν 90 

ἡ πάροδος ἦν τῷ ᾿4λεξάνδρῳ στενὰ καὶ ὑλώδη ἐφαί- 
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νδτο, τῇ μὲν πρὸς τοῦ ποταμοῦ ἀπειργόμδνα, τῇ δὲ 
ὄρος ὑπερύψηλον ἦν καὶ κρημνοὶ πρὸς τοῦ ὄρους, 
ὥστε οὐδὲ ἐπὶ τεσσάρων ἀσπίδων ἂν τῷ στρατεύματι 
ἡ πάροδος ἐγένετο. 

ξ8 Ἔνϑα δὴ ἐχτάσσει τὸν στρατὸν ᾿4λέξανδρος ἕως 6 

ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τὸ βάϑος τῆς φάλαγγος. ἐπὶ τὸ κέρας 

δὲ ἑκατέρωϑεν διακοσίους ἱππέας ἐπιτάξας παρήγγελλε 
σιγῇ ἔχειν τὸ παραγγελλόμενον ὀξέως δεχομένους. καὶ τὰ 3 
μὲν πρῶτα ἐσήμηνεν ὀρϑὰ ἀνατεῖναι τὰ δόρατα τοὺς 

ιο ὁπλίτας, ἔπειτα ἀπὸ ξυνϑήματος ἀποτεῖναι ἐς προβολήν, 

καὶ νῦν μὲν ἐς τὸ δεξιὸν ἐγκλῖναι τῶν δοράτων τὴν σύγ- 
κλεισιν, αὖϑις δὲ ἐπὶ τὰ ἀριστερά. καὶ αὐτὴν δὲ τὴν 
φάλαγγα ἔς τε τὸ πρόσω ὀξέως ἐκίνησε καὶ ἐπὶ τὰ 
κέρατα ἄλλοτε ἄλλῃ παρήγαγε. καὶ οὕτω πολλὰς τάξεις 

ιὸ τάξας τὲ καὶ μεταχοσμήσας ἔν ὀλίγῳ χρόνῳ, κατὰ τὸ 
εὐώνυμον οἷον ἔμβολον ποιήσας τῆς φάλαγγος ἐπῆγεν 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους. οἱ δὲ πάλαι μὲν ἐθαύμαξον τήν 

τε ὀξύτητα δρῶντες καὶ τὸν κόσμον τῶν δρωμένων" 
τότε δὲ προσάγοντας ἤδη τοὺς ἀμφὶ ᾿4λέξανδρον οὐκ 

0 ἐδέξαντο, ἀλλὰ λείπουσι τοὺς πρώτους λόφους. ὁ δὲ 

καὶ ἐπαλαλάξαι ἐκέλευσε τοὺς Μακεδόνας καὶ τοῖς δό- 

ρασι δουπῆσαι πρὸς τὰς ἀσπίδας" οἱ δὲ Ταυλάντιοι 

ἔτι μᾶλλον ἐκπλαγέντες πρὸς τῆς βοῆς ὡς πρὸς τὴν 

πόλιν ἐπανήγαγον σπουδῇ τὸν στρατόν. 

.5 α“λέξανδρος δὲ λόφον τινὰς κατέχοντας ἰδὼν οὐ 
πολλοὺς τῶν πολεμίων, παρ᾽ ὃν αὐτῷ ἡ πάροδος ἐγί- 
γνετο, παρήγγειλε τοῖς σωματοφύλαξι καὶ τοῖς ἀμφ᾽ 

αὑτὸν ἑταίροις. ἀναλαβόντας τὰς ἀσπίδας ἀναβαίνειν 
ἐπὶ τοὺς ἵππους καὶ ἐλαύνειν ἐπὶ τὸν γήλοφον ἐκεῖσε 

80 δὲ ἐλϑόντας, εἰ ὑπομένοιεν οἱ κατειληφότες τὸ χωρίον, 
τοὺς ἡμίσεας καταπηδῆσαι ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ ἀνα- 
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μυιχϑέντας τοῖς ἱππεῦσι πεζοὺς μάχεσϑαι. οἱ δὲ πολέμιοι 

τὴν δρμὴν τὴν ᾿4λεξάνδρου ἰδόντες λείπουσι τὸν γήλο- 
φον καὶ παρεκκλίνουσιν ἐφ᾽ ἑκάτερα τῶν ὀρῶν. ἔνϑα 
δὴ καταλαβὼν ᾿4λέξανδρος τὸν γήλοφον σὺν τοῖς ἑταίροις 
τούς τε ᾿«γριᾶνας μεταπέμπεται καὶ τοὺς τοξότας, ὄντας ὁ 

ἐς δισχιλίους" τοὺς δὲ ὑπασπιστὰς διαβαίνειν τὸν πο- 

ταμὸν ἐκέλευσε καὶ ἐπὶ τούτοις τὰς τάξεις τῶν Μακε- 

δόνων᾽ ὁπότε δὲ διαβάντες τύχοιεν, ἐπ᾽ ἀσπίδα ἐκτάσ- 
δσεόϑαι,. ὡς πυχνὴν εὐθὺς διαβάντων φαίνεσϑαι τὴν 

φάλαγγα᾽ αὐτὸς δὲ ἐν προφυλακῇ ὧν ἀπὸ τοῦ λόφου το 
ἀφεώρα τῶν πολεμίων τὴν δρμήν. οἱ δέ, δρῶντες δια- 
βαίνουσαν τὴν δύναμιν, κατὰ τὰ ὄρη ἀντεπήεσαν, ὡς 
τοῖς μετὰ ᾿4λεξάνδρου ἐπιϑησόμενοι τελευταίοις ἀπο- 

χωροῦσιν. ὃ δὲ πελαξόντων ἤδη αὐτὸς ἐκϑεῖ σὺν τοῖς 

ἀμφ᾽ αὑτόν, καὶ ἡ φάλαγξ, ὡς διὰ τοῦ ποταμοῦ ἐπ- 15 
ιοῦσα, ἐπηλάλαξεν" οἱ δὲ πολέμιον πάντων ἐπὶ σφᾶς 

ἐλαυνόντων ἐγκλίναντες ἔφευγον" καὶ ἐν τούτῳ ἐπῆγεν 
Ἀλέξανδρος τούς τε ᾿4γριᾶνας καὶ τοὺς τοξότας δρόμῳ 

ὡς ἐπὶ τὸν ποταμόν. καὶ πρῶτος μὲν αὐτὸς φϑάσας 

διαβαίνει" τοῖς τελευταίοις δὲ ὡς εἶδεν ἐπικειμένους 90 
τοὺς πολεμίους ἐπιστήσας ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ τὰς μηχανὰς 

ἐξακοντίξευν ὡς πορρωτάτω ἀπ᾽ αὐτῶν ἐκέλευσεν ὅσα 
ἀπὸ μηχανῶν βέλη ἐξακοντίξεται., καὶ τοὺς τοξότας δὲ 

ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ ἐκτοξεύειν, ἐπεσβάντας καὶ τού- 

τους. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Γλαυχίαν εἴσω βέλους 5:5 
παρελθεῖν οὐκ ἐτόλμων, οἱ Μακεδόνες δὲ ἐν τούτῳ 
ἀσφαλῶς ἐπέρασαν τὸν ποταμόν, ὥστε οὐδεὶς ἀπέϑανεν 
ἐν τῇ ἀποχωρήσει αὐτῶν. 

Τρίτῃ δὲ ἀπ᾿ ἐκείνης ἡμέρᾳ καταμαϑὼν ᾿4λέξαν- 

δρος κακῶς αὐλιξομένους τοὺς ἀμφὶ Κλεῖτον καὶ Γλαυ- 380 

κίων, καὶ οὔτε φυλακὰς ἐν τῇ τάξεν αὐτοῖς φυλαττο- 
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μένας οὔτε χάρακα ἢ τάφρον προβεβλημένους, οἷα δὴ 
ξὺν φόβῳ ἀπηλλάχϑαι οἰομένων ᾿4λέξανδρον, ἐς μῆκος 
τὸ οὐκ ὠφέλιμον ἀποτετα[γ]μένην αὐτοῖς τὴν τάξιν, 
ὑπὸ νύχτα ἔτι λαϑὼν διαβαίνει τὸν ποταμόν, τούς τε 

5 ὑπασπιστὰς ἅμα οὗ ἄγων καὶ τοὺς ᾿Δγριᾶνας καὶ τοὺς 
τοξότας καὶ τὴν Περδίχκου καὶ Κοίνου τάξυν. καὶ 

προστέταχκτο μὲν ἀκολουϑεῖν τὴν ἄλλην στρατιάν" ὡς 
δὲ καιρὸν εἶδεν εἷς ἐπέϑεσιν, οὐ προσμείνας ὁμοῦ γε- 
νέσϑαι πάντας ἐφῆκε τοὺς τοξότας καὶ τοὺς ᾿4γριᾶνας" 

10 οἱ δὲ ἀπροσδόκητοί τε ἐπιπεσόντες καὶ φάλαγγι κατὰ 
κέρας, ἧπερ ἀσϑενεστάτοις αὐτοῖς καρτερωτάτῃ τῇ ἐμ- 
βολῇ προσμίξειν ἔμελλον, τοὺς μὲν ἔτι ἐν ταῖς εὐναῖς 

κατέχτεινον, τοὺς δὲ φεύγοντας εὐμαρῶς αἱροῦντες, 

ὥστε πολλοὶ μὲν αὐτοῦ ἐγκατελήφϑησαν καὶ ἀπέϑανον, 

ι πολλοὶ δὲ ἐν τῇ ἀποχωρήσει ἀτάχτῳ καὶ φοβερᾷ γενο- 
μένῃ" οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ ξῶντες ἐλήφϑησαν. ἐγένετο 

ὃὲ ἡ δίωξις τοῖς ἀμφὶ ᾿4λέξανδρον μέχρι πρὸς τὰ ὄρη 

τῶν Ταυλαντίων" ὅσοι δὲ καὶ ἀπέφυγον αὐτῶν, γυμνοὶ 
τῶν ὕπλων διεσώϑησαν. Κλεῖτος δὲ ἐς τὴν πόλιν τὸ 

40 πρῶτον καταφυγὼν ἐμπρήσας τὴν πόλιν ἀπηλλάγη παρὰ 
Γλαυχίαν ἐς Ταυλαντίους. 

Ἔν τούτῳ δὲ τῶν φυγάδων τινὲς τῶν ἐκ Θηβῶν 
φευγόντων παρελϑόντες νύχτωρ ἐς τὰς Θήβας, ἐπ- 
αγζ(αγλ)ομένων τινῶν αὐτοὺς ἐπὶ νεωτερισμῷ ἐκ τῆς πό- 

16 λεῶς, «μύνταν μὲν καὶ Τιμόλαον τῶν τὴν Καὸδμείαν 
ἐχόντων οὐδὲν ὑποτοπήσαντας πολέμιον ἔξω τῆς Καὸ- 
μείας ἀπέκτειναν ξυλλαβόντες" ἐς δὲ τὴν ἐκχλησίαν 
παρελϑόντες ἐπῆραν τοὺς Θηβαίους ἀποστῆναι ἀπὸ 

4λεξάνδρου, ἐλευϑερίαν τε προϊσχόμενοι, παλαιὰ καὶ 

80 χαλὰ ὀνόματα, καὶ τῆς βαρύτητος τῶν Μακεδόνων ἤδη 

ποτὲ ἀπαλλαγῆναι. πιϑανώτεροι δὲ ἐς τὸ πλῆϑος ἐφαί- 
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γνοντο τεϑνηκέναι ᾿4λέξανδρον ἰσχυριξόμενοι ἐν ᾿Ιλλυ- 

ριοῖς᾽ χαὶ γὰρ καὶ πολὺς ὃ λόγος οὗτος χαὶ παρὰ 

πολλῶν ἐφοίτα, ὅτι τὲ χρόνον ἀπῆν οὐχ ὀλίγον καὶ 

ὅτι οὐδεμία ἀγγελία παρ᾽ αὐτοῦ ἀφῖχτο, ὥστε, ὕπερ 
φιλεῖ ἐν τοῖς τοιοῖσδε, οὐ γιγνώσκοντες τὰ ὄντα τὰ 
μάλιστα καϑ' ἡδονήν σφισιν εἴκαξον. ΄ 

᾿Πυϑομένῳ δὲ ᾿Δ4λεξάνδρῳ τὰ τῶν Θηβαίων οὐδα- 
μῶς ἐδόκει ἀμελητέα εἷναι, τήν τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων πόλιν 
δι’ ὑποψίας ἐκ πολλοῦ ἔχοντι καὶ τῶν Θηβαίων τὸ 

τόλμημα οὐ φαῦλον ποιουμένῳ, εἰ “Δακχεδαιμόνιοί τὲ 

πάλαν ἤδη ταῖς γνώμαις ἀφεστηκότες καί τινες καὶ 
ἄλλοι τῶν ἐν Πελοποννήσῳ καὶ Αἰτωλοὶ οὐ βέβαιοι 

ὄντες συνεπιλήψονται τοῦ νεωτερισμοῦ τοῖς Θηβαίοις. 

ἄγων δὴ παρὰ τὴν ᾿Εορδαίαν τὲ καὶ τὴν ᾿Ελιμιῶτιν 
καὶ παρὰ τὰ τῆς Στυμφαίας καὶ Παρ(ζαγναίας ἄκρα 

ἑβδομαῖος ἀφικνεῖται ἐς Πέλινναν τῆς Θετταλίας. 

ἔνϑεν δὲ ὁρμηϑεὶς ἕκτῃ ἡμέρᾳ ἐσβάλλει ἐς τὴν Βοιω- 
τίαν, ὥστε οὐ πρόσϑεν οἱ Θηβαῖοι ἔμαϑον εἴσω Πυ- 
λῶν παρδληλυϑότα αὐτὸν πρὶν ἐν Ὀγχηστῷ γενέσϑαι 
ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ. καὶ τότε δὲ οἱ πράξαντες 
τὴν ἀπόστασιν στράτευμα ἐκ Μακεδονίας ᾿ἀντιπάτρου 
ἀφῖχϑαν ἔφασκον, αὐτὸν δὲ ᾿4λέξανδρον τεϑνάναι 
ἰσχυρίξοντο, καὶ τοῖς ἀπαγγέλλουσιν ὅτι οὗτος αὐτὸς 
προσάγει ᾿4λέξανδρος χαλεπῶς εἶχον᾽ ἄλλον γάρ τινα 
ἥκειν ᾿4λέξανδρον τὸν ᾿ἀερόπου. 

Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος ἐξ Ὀγχηστοῦ ἄρας τῇ ὑστεραίᾳ 
προσῆγε πρὸς τὴν πόλιν τῶν Θηβαίων κατὰ τὸ τοῦ 

Ἰολάου τέμενος" οὗ δὴ καὶ ἐστρατοπέδευσεν, ἐνδιδοὺς 
ἔτι τοῖς Θηβαίοις τριβήν, εἰ μεταγνόντες ἐπὶ τοῖς κα- 
κῶς ἐγνωσμένοις πρεσβεύσαιντο παρ᾽ αὐτόν. οἱ δὲ 

τοσούτου ἐδέησαν ἐνδόσιμόν τι παρασχεῖν ἐς ξύμβασιν, 

μὰ ὃ 
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ὥστε ἐκϑέοντες ἐκ τῆς πόλεως οἵ τὸ ἱππεῖς καὶ τῶν 

ψιλῶν οὐκ ὀλίγοι ἔστε ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἠκροβολί- 
ἕοντο ἐς τὰς προφυλαχάς, καί τινας καὶ ἀπέχτειναν οὐ 

πολλοὺς τῶν Μαχεδόνων. καὶ ᾿4λέξανδρος ἐκπέμπει 

5 τῶν ψιλῶν καὶ τοξοτῶν, ὥστε αὐτῶν ἀναστεῖλαι τὴν 

ἐκδρομήν᾽ καὶ οὗτοι οὐ χαλεπῶς ἀνέστειλαν ἤδη τῷ 
στρατοπέδῳ αὐτῷ προσφερομένους. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
ἀναλαβὼν τὴν στρατιὰν πᾶσαν καὶ περιελϑὼν κατὰ 

τὰς πύλας τὰς φερούσας ἐπ᾽ ᾿Ελευϑεράς τὸ καὶ τὴν 

ιο᾿4ττικήν, οὐδὲ τότε προσέμιξε τοῖς τείχεσιν αὐτοῖς, ἀλλ 
ἐστρατοπέδευσεν οὐ πολὺ ἀπέχων τῆς Καδμείας, ὥστε 
ἐγγὺς εἶναι φέλειαν τῶν Μακεδόνων τοῖς τὴν Καὸὃ- 
μείαν ἔχουσιν. οἱ γὰρ Θηβαῖοι τὴν Καδμείαν διπλῷ 
χάρακι ἐφρούρουν ἀποτειχίσαντες, ὡς μήτε ἔξωϑέν τινα 

1 τοῖς ἐγκατειλημμένοις δύνασθαι ἐπωφελεῖν, μήτε αὐτοὺς 

ἐχϑέοντας βλάπτειν τι σφᾶς, ὁπότε τοῖς ἔξω πολεμίοις 
προσφέροιντο. ᾿4λέξανδρος δὲ --- ἔτι γὰρ τοῖς Θηβαίοις 
διὰ φιλίας ἐλϑεῖν μᾶλλόν τι ἢ διὰ κινδύνου ἤϑελε --- 

διέτριβε πρὸς τῇ Καδμείᾳ κατεστρατοπεδευκώς. ἔνϑα 
8. δὴ τῶν Θηβαίων οἱ μὲν τὰ βέλτιστα ἐς τὸ κοινὸν 

γιγνώσκοντες ἐξελθεῖν ὥρμηντο παρ᾽ ᾿4λέξανδρον καὶ 

εὑρέσϑαι συγγνώμην τῷ πλήϑει τῶν Θηβαίων τῆς 

ἀποστάδεως᾽ οἱ φυγάδες δὲ χαὶ ὅσοι τοὺς φυγάδας 
ἐπικεκλημένοι ἦσαν, οὐδενὸς φιλανθρώπου τυχεῖν ἂν 

45 παρ᾽ “λεξάνδρου ἀξιοῦντες, ἄλλως τὲ καὶ βοιωταρχοῦν- 
τες ἔστιν οἵ αὐτῶν, παντάπασιν ἐνῆγον τὸ πλῆϑος ἐς 
τὸν πόλεμον. ᾿4λέξανδρος δὲ οὐδ᾽ ὃς τῇ πόλει προσ- 

ἐβαλλεν. 

“λλὰ λέγει Πτολεμαῖος ὁ Δάγου, ὅτι Περδίκκας, 
80 προτεταγμένος τῆς φυλακῆς τοῦ στρατοπέδου σὺν τῇ 

αὑτοῦ τάξει καὶ τοῦ χάρακος τῶν πολεμίων οὐ πολὺ 

εῷ 
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ἀφεστηχώς, οὐ προσμείνας παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου τὸ ἐς τὴν 
μάχην ξύνϑημα αὐτὸς πρῶτος προσέμιξε τῷ χάρακι 
καὶ διασπάσας αὐτὸν ἐνέβαλεν ἐς τῶν Θηβαίων τὴν 
προφυλακήν. τούτῳ δὲ ἑπόμενος Ἀμύντας ὃ 'ἄνδρο- 
μένους, ὅτι καὶ ξυντεταγμένος τῷ Περδίκκᾳ ἦν, ἐπ- 
ἤγαγε καὶ αὐτὸς τὴν αὑτοῦ τάξιν, ὡς εἶδε τὸν Περ- 
δώέικαν προεληλυϑότα εἴσω τοῦ χάρακος. ταῦτα δὲ 
ἰδὼν ᾿4λέξανδρος, ὧς μὴ μόνοι ἀποληφϑέντες πρὸς τῶν 
Θηβαίων κινδυνεύσειαν, ἐπῆγε τὴν ἄλλην στρατιάν. 

καὶ τοὺς μὲν τοξότας καὶ τοὺς ζ“γριᾶνας ἐχδραμεῖν 

ἐσήμηνεν εἴσω τοῦ χάρακος, τὸ δὲ ἄγημά τὸ καὶ τοὺς 

ὑπασπιστὰς ἔτι ἔξω κατεῖχεν. ἔνϑα δὴ Περδίχκας [μὲν] 
τοῦ δευτέρου χάρακος εἴσω παρελθεῖν βιαξόμενος αὐτὸς 
μὲν βληϑεὶς πίπτει αὐτοῦ καὶ ἀποκομίξεται χακῶς.. 

ἔχων ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, καὶ χαλεπῶς διεσώϑη ἀπὸ 
τοῦ τραύματος᾽ τοὺς μέντοι Θηβαίους ἐς τὴν κοίλην 

ὁδὸν τὴν κατὰ τὸ Ἡράκλειον φέρουσαν οἱ ἅμα αὐτῷ 
εἰσπεσόντες ὁμοῦ τοῖς παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου τοξόταις συν- 

ἔκλεισαν. καὶ ἔστε μὲν πρὸς τὸ «Ἡράκλειον ἀναχωροῦ- 
σιν εἵποντο τοῖς Θηβαίοις, ἐντεῦϑεν δὲ ἐπιστρεψάν- 

τῶν αὖϑις σὺν βοῇ τῶν Θηβαίων φυγὴ τῶν Μακεδόνων 

γίγνεται" καὶ Εὐρυβώτας τε ὃ Κρὴς πίπτει ὃ τοξάρχης 
καὶ αὐτῶν τῶν τοξοτῶν ἐς ἑβδομήκοντα᾽ οἱ δὲ λοιποὶ 

κατέφυγον πρὸς τὸ ἄγημα τὸ τῶν Μακεδόνων καὶ 

τοὺς ὑπασπιστὰς τοὺς βασιλικούς. κἀν τούτῳ ᾿Δλέξαν- 90 

δρος τοὺς μὲν αὑτοῦ φεύγοντας κατιδών, τοὺς Θη- 

βαίους δὲ λελυκότας ἐν τῇ διώξει τὴν τάξιν, ἐμβάλλει 
ἐς αὐτοὺς συντεταγμένῃ τῇ φάλαγγι οἱ δὲ ὠϑοῦσι 

τοὺς Θηβαίους εἴσω τῶν πυλῶν" καὶ τοῖς Θηβαίοις ἐς 

τοσόνδε ἡ φυγὴ φοβερὰ ἐγίγνετο, ὥστε διὰ τῶν πυ- 

λῶν ὠϑούμενοι ἐς τὴν πόλιν οὐκ ἔφϑησαν συγκλεῖσαι 
80 
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τὰς πύλας. ἀλλὰ συνεσπίπτουσι γὰρ αὐτοῖς εἴσω τοῦ 

τείχους ὅσοι τῶν Μακεδόνων ἐγγὺς φευγόντων εἴχοντο, 
ἅτε καὶ τῶν τειχῶν διὰ τὰς προφυλακὰς τὰς πολλὰς 

ἐρήμων ὄντων. καὶ παρελθόντες ἐς τὴν Καδμείαν οἱ 

δ μὲν ἐκεῖϑεν κατὰ τὸ ᾿ἀμφεῖον σὺν τοῖς κατέχουσι τὴν 
Καδμείαν ἐξέβαινον ἐς τὴν ἄλλην πόλιν, οἱ δὲ κατὰ 
τὰ τείχη, ἐχόμενα ἤδη πρὸς τῶν συνεισπεσόντων τοῖς 

φεύγουσιν, ὑπερβάντες ἐς τὴν ἀγορὰν δρόμῳ ἐφέροντο. 
καὶ ὀλίγον μέν τινα χρόνον ἔμειναν οἱ τεταγμένοι 

το τῶν Θηβαίων κατὰ τὸ ᾿μφεῖον᾽ ὡς δὲ πανταχόϑεν 
αὐτοῖς οἱ Μακεδόνες καὶ ᾿Αλέξανδρος ἄλλοτε ἄλλῃ ἐπι- 

φαινόμενος προσέχειντο, οἱ μὲν ἱππεῖς τῶν Θηβαίων 
διεκπεσόντες διὰ τῆς πόλεως ἐς τὸ πεδίον ἐξέπιπτον, 

οἱ δὲ πεξοὶ ὡς ἑκάστοις προὐχώρει ἐδώξοντο. ἔνϑα 
ι6 δὴ ὀργῇ οὐχ οὕτως τι οἱ Μακεδόνες, ἀλλὰ Φωκεῖς τὸ 

καὶ Πλαταιεῖς καὶ οἱ ἄλλοι δὲ Βοιωτοὶ οὐδὲ ἀμυνομέ- 

νους τοὺς Θηβαίους ἔτι οὐδενὶ κόσμῳ ἔκτεινον, τοὺς 

μὲν ἐν ταῖς οἰκίαις ἐπεισπίπτοντες, οὗς δὲ ἐς ἀλκὴν 

τετραμμένους, τοὺς δὲ καὶ πρὸς ἱεροῖς ἱκετεύοντας, 

40 οὔτε γυναικῶν οὔτε παίδων φειδόμενοι. 
Καὶ πάϑος τοῦτο ᾿Ελληνικὸν μεγέϑει τε τῆς ἁλού- 9 

σης πόλεως καὶ ὀξύτητι τοῦ ἔργου, οὐχ ἥκιστα δὲ τῷ 
παραλόγῳ ἔς τε τοὺς παϑόντας καὶ τοὺς δράσαντας, 

οὐ μεῖόν τι τοὺς ἄλλους Ἔλληνας ἢ καὶ αὐτοὺς τοὺς 

45 μετασχόντας τοῦ ἔργου ἐξέπληξε. τὰ μὲν γὰρ περὶ 3 
Σικελίαν ᾿Αϑηναίοις ξυνενεχϑέντα, εἰ καὶ πλήϑει τῶν 

ἀπολομένων οὐ μείονα τὴν ξυμφορὰν τῇ πόλει ἤνεγκεν, 
ἀλλὰ τῷ τε πόρρω ἀπὸ τῆς οἴκείας διαφϑαρῆναν αὐτοῖς 

τὸν στρατόν, καὶ τὸν πολὺν ξυμμαχικὸν μᾶλλον ἢ 
80 οἰκεῖον ὄντα, καὶ τῷ τὴν πόλιν αὐτοῖς περιλειφϑῆναι, 

ὡς καὶ ἐς ὕστερον ἐπὶ πολὺ τῷ πολέμῳ ἀντισχεῖν 4α- 
ΑΒΕΙΑΝῚ ΑΜΑΒΑΒΙΒ οα. ΒοοΟδ. ἘΔ. τηΐθοσ. 9 
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κεδαιμονίοις τὸ καὶ τοῖς ξυμμάχοις καὶ μεγάλῳ βασι- 

λεῖ πολεμοῦντας, οὔτε αὐτοῖς τοῖς παϑοῦσιν ἴσην τὴν 

αἴσϑησιν τῆς ξυμφορᾶς προσέϑηκεν, οὔτε τοῖς ἄλλοις 

Ἕλλησιν τὴν ἐπὶ τῷ πάϑει ἔκπληξιν ὁμοίαν παρέσχε. 
καὶ τὸ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς αὖϑις ᾿4ϑηναίων πταῖσμα 

ναυτικόν τὲ ἦν καὶ ἡ πόλις οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ τῶν 
μακρῶν τειχῶν καϑαιρέδεν καὶ νεῶν τῶν πολλῶν 
παραδόδει καὶ στερήσει τῆς ἀρχῆς ἐς ταπεινότητα ἀφ- 

ικομένη τό τ δχῆμα τὸ πάτριον ὅμως ἐφύλαξε καὶ τὴν 
δύναμιν οὐ διὰ μακροῦ τὴν πάλαι ἀνέλαβεν, ὡς τά τε 

μακρὰ τείχη ἐχτειχίσαι καὶ τῆς ϑαλάσσης αὖϑις ἐπι- 
κρατῆσαι χαὶ τοὺς τότε φοβερούς ὄφιόσι “Δακχεδαιμο- 

νίους καὶ παρ᾽ ὀλίγον ἐλϑόντας ἀφανίσαι τὴν πόλιν 
αὐτοὺς ἐν τῷ μέρει ἐκ τῶν ἐσχάτων κινδύνων διασώ- 

σαόϑαι. “Δακεδαιμονίων τὲ αὖ τὸ κατὰ Δεῦκτρα καὶ 
Μαντίνειαν πταῖσμα τῷ παραλόγῳ μᾶλλόν τι τῆς 

ξυμφορᾶς ἢ τῷ πλήϑει τῶν [τὲ] ἀπολομένων τοὺς 

“ακδδαιμονίους ἐξέπληξεν᾽ ἥ τὲ ξὺν ᾿Επαμεινώνδᾳ 
Βοιωτῶν καὶ ᾿ἀρκάδων γενομένη προσβολὴ πρὸς τὴν 
Σπάρτην καὶ αὐτὴ τῷ ἀήϑει τῆς ὄψεως μᾶλλον ἢ τῇ 
ἀκριβείᾳ τοῦ κινδύνου αὐτούς τε τοὺς “ακεδαιμονίους 

καὶ τοὺς ξυμμετασχόντας αὐτοῖς τῶν τότε πραγμάτων 

ἐφόβησεν. ἡ δὲ δὴ Πλαταιῶν ἅλωσις τῆς πόλεως τῇ 

σμικρότητι .... τῶν ἐγκαταληφϑέντων, ὅτι οἱ πολλοὶ 

αὐτῶν διαπεφεύγεσαν πάλαι ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, οὐ μέγα 
πάϑημα ἐγένετο. καὶ ἡ Μήλου καὶ Σκιώνης ἅλωσις, 

νησιωτικά τὸ πολίσματα ἦν καὶ τοῖς δράσασιν αἰσχύ- 
νην μᾶλλόν τι προσέβαλεν ἢ ἐς τὸ ξύμπαν ᾿Ελληνικὸν 

μέγαν τὸν παράλογον παρέδχε. 
Θηβαίοις δὲ τὰ τῆς ἀποστάσεως ὀξέα καὶ ξὺν 

οὐδενὶ λογισμῷ γενόμενα, καὶ ἡ ἅλωσις δι’ ὀλίγου τε 
40 
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καὶ οὐ ξὺν πόνῳ τῶν ἑλόντων ξυνενεχϑεῖσα, καὶ ὃ 
φόνος (ὃς) πολύς. οἷα δὴ ἐξ ὁμοφύλων τε καὶ παλαιὰς 
ἀπεχϑείας ἐπεξιόντων, καὶ ὃ τῆς πόλεως παντελὴς ἀν- 

δραποδιόμός, δυνάμδι τὲ καὶ δόξῃ ἐς τὰ πολέμια τῶν 

5 τότε προεχούδης ἐν τοῖς Ἕλλησιν, οὐκ ἔξω τοῦ εἰκότος 
ἐς μῆνιν τὴν ἀπὸ τοῦ ϑείου ἀνηνέχϑη, ὡς τῆς τε ἐν 
τῷ Μηδικῷ πολέμῳ προδοσίας τῶν Ελλήνων διὰ μα- 
κροῦ ταύτην δίκην ἐχτίδσαντας Θηβαίους, καὶ τῆς Πλα- 
ταιῶν ἔν τὲ ταῖς σπονδαῖς καταλήψεως καὶ τοῦ παν- 

10 τελοῦς ἀνδραποδισμοῦ τῆς πόλεως, καὶ τῆς τῶν παρα- 

δόντων σφᾶς “Δακεδαιμονίοις οὐχ ᾿Ελληνικῆς γενομένης 

διὰ Θηβαίους σφαγῆς, καὶ τοῦ χωρίου τῆς ἐρημώσεος, 

ἐν ὅτῳ οἱ Ἕλληνες παραταξάμενοι Μήδοις ἀπώσαντο 
τῆς Ελλάδος τὸν κίνδυνον, καὶ ὅτι ᾿4ϑηναίους αὐτοὶ 

ιό τῇ ψήφῳ ἀπώλλυον, ὅτε ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ τῆς πό- 
λεῶς γνώμη προὐτέϑη ἐν τοῖς Δακεδαιμονίων ξυμμά- 

χοις. ἐπεὶ καὶ πρὸ τῆς ξυμφορᾶς πολλὰ ἀπὸ τοῦ 
ϑείου ἐπισημῆναν ἐλέγετο, ἃ δὴ ἐν μὲν τῷ παραυτίκα 
ἠμελήϑη, ὕστερον δὲ ἡ μνήμη αὐτὰ ἐς λογισμὸν τοῦ ἐκ 

90 πάλαι ἐπὶ τοῖς ξυνενεχϑεῖσιν προσημανϑῆναι ἀνήνεγκεν. 
Τοῖς δὲ μετασχοῦσι τοῦ ἔργου ξυμμάχοις, οἷς δὴ 

καὶ ἐπέτρεψεν ᾿4λέξανδρος τὰ κατὰ τὰς Θήβας διαϑεῖ- 

ναι, τὴν μὲν Καδμείαν φρουρᾷ κατέχειν ἔδοξε, τὴν 
πόλιν δὲ κατασκάψαι ἐς ἔδαφος καὶ τὴν χώραν κατα- 

9.5 νεῖμαι τοῖς ξυμμάχοις, ὅδη μὴ ἱερὰ αὐτῆς" παῖδας δὲ 
καὶ γυναῖκας καὶ ὅσοι ὑπελείποντο Θηβαίων, πλὴν τῶν 

ἱερέων τε καὶ ἱερειῶν καὶ ὅσοι ξένοι Φιλίππου ἢ .4λεξ- 
ἄνδρου ἢ ὅσοι πρόξενοι Μακεδόνων ἐγένοντο, ἀνδρα- 
ποδίδσαι. καὶ τὴν Πινδάρου δὲ τοῦ ποιητοῦ οἰκίαν 

80 καὶ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Πινδάρου λέγουσιν ὅτι διεφύ- 

λαξεν ᾿4λέξανδρος αἰδοῖ τῇ Πινδάρον. ἐπὶ τούτοις 
οΥ 
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Ὀρχόμενόν τὲ καὶ Πλαταιὰς ἀναστῆσαί τὸ καὶ τειχίσαι 
οἱ ξύμμαχοι ἔγνωσαν. 

10 ἘἘςἾ δὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ὡς ἐξηγγέλϑη τῶν 

Θηβαίων τὸ πάϑος, Ἀρκάδες μὲν, ὅσοι βοηϑήσοντες 
Θηβαίοις ἀπὸ τῆς οἵἴκείας ὡρμήϑησαν, ϑάνατον κατεψη- 

φίσαντο τῶν ἐπαράντων σφᾶς ἐς τὴν βοήϑειαν᾽ ᾿Ηλεῖοι 
δὲ τοὺς φυγάδας σφῶν κατεδέξαντο, ὅτι ἐπιτήδειοι 

ῶ ᾿Αλεξάνδρῳ ἦσαν" Αἰτωλοὶ δὲ πρεσβείας σφῶν κατὰ 
ἔϑνη πέμψαντες ξυγγνώμης τυχεῖν ἐδέοντο, ὅτι καὶ 
αὐτοί τι πρὸς τὰ παρὰ τῶν Θηβαίων ἀπαγγελϑέντα 

ἐνεωτέρισαν" ᾿4ϑηναῖοι δέ, μυστηρίων τῶν μεγάλων 

ἀγομένων ὡς ἧκόν τινὲς τῶν Θηβαίων ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
ἔργου, τὰ μὲν μυστήρια ἐχπλαγέντες ἐξέλιπον, ἐκ δὲ 

8 τῶν ἀγρῶν ἐσχευαγώγουν ἐς τὴν πόλιν. ὁ δῆμος δὲ 

ἐς ἐκκλησίαν συνελϑὼν Δημάδου γράψαντος δέκα 
πρέσβεις ἐκ πάντων ᾿4ϑηναίων ἐπιλεξάμενος πέμπει 

παρὰ ᾿4λέξανδρον, οὕστινας ἐπιτηδειοτάτους ᾿4λεξάν- 
δρῳῷ ἐγίγνωσκον, ὅτι τε σῶος ἐξ ᾿Ιλλυριῶν καὶ Τρι- 
βαλλῶν ἐπανῆλϑε χαίρειν τὸν δῆμον τῶν ᾿4ϑηναίων 
οὐκ ἐν καιρῷ ἀπαγγελοῦντας καὶ ὅτι Θηβαίους τοῦ 

4 νεωτερισμοῦ ἐτιμωρήσατο. ὃ δὲ τὰ μὲν ἄλλα φιλαν- 

ϑρώπως πρὸς τὴν πρεσβείαν ἀπεκρίνατο, ἐπιστολὴν δὲ 
γράψας πρὸς τὸν δῆμον ἐξήτεν τοὺς ἀμφὶ “Ι]ημοσϑένην 
καὶ Δυκοῦργον᾽ καὶ Ὑπερείδην δὲ ἐξήτει καὶ Πο- 
λύευκτον καὶ Χάρητα καὶ Χαρίδημον καὶ ᾿Εφιάλτην 

ὅ χαὶ Διότιμον καὶ Μοιροχλέα᾽ τούτους γὰρ αἰτίους 

εἶναι τῆς τε ἐν Χαιρωνείᾳ ξυμφορᾶς τῇ πόλει γενο- 
μένης καὶ τῶν ὕστερον ἐπὶ τῇ Φιλίππου τελευτῇ 
πλημμεληϑέντων ἔς τε αὑτὸν καὶ ἐς Φίλιππον καὶ 
Θηβαίοις δὲ τῆς [τε] ἀποστάσεως ἀπέφαινεν αἰτίους 

κλὶ 

6 οὐ μεῖον ἢ τοὺς αὐτῶν Θηβαίων νεωτερίσαντας. ᾿4ϑη- 
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ναῖονι δὲ τοὺς μὲν ἄνδρας οὐκ ἐξέδοσαν, πρεσβεύονται 

δὲ αὖϑις παρὰ ᾿4λέξανδρον, ἀφεῖναι δεόμξνοι τὴν ὀργὴν 
τοῖς ἐξαιτηϑεῖσι᾽ καὶ ᾿4λέξανδρος ἀφῆκε, τυχὸν μὲν 
αἰδοῖ τῆς πόλεως, τυχὸν δὲ σπουδῇ τοῦ ἐς τὴν 4σίαν 

6 στόλου, οὐκ ἐθέλων οὐδὲν ὕποπτον ἐν τοῖς Ἕλλησιν 
ὑπολείπεσϑαι. Χαρίδημον μέντοι μόνον τῶν ἐξαιτη- 
ϑέντων τὸ καὶ οὐ δοθέντων φεύγειν ἐκέλευσε καὶ 
φδύγει Χαρίδημος ἐς τὴν ᾿4σίαν παρὰ βασιλέα Δαρεῖον. 

Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἐπανῆλθεν εἷς Μακεδο- 

ιο νέαν" καὶ τῷ τε Ζιὲὶ τῷ ᾿ολυμπίῳ τὴν ϑυσίαν τὴν ἀπ᾽ 
ΚΑ ρχελάου ἔτι καϑεστῶσαν ἔϑυδσε καὶ τὸν ἀγῶνα ἐν 
«Αϊγαῖς διέϑηκε τὰ ᾿Ολύμπια᾽ οἱ δὲ καὶ ταῖς Μούσαις 

λέγουσιν ὅτι ἀγῶνα ἐποίησε. καὶ ἐν τούτῳ ἀγγέλλεταν 

τὸ Ὀρφέως τοῦ Οἰάγρου τοῦ Θρᾳκὸς ἄγαλμα τὸ ἐν 
ι Πιερίδι ἰδρῶσαν ξυνεχῶς" καὶ ἄλλοι ἄλλα ἐπεϑείαξον 

τῶν μάντεων, ᾿ἀρίστανδρος δέ, ἀνὴρ Τελμισσεύς, μάν- 
τις, ϑαρρεῖν ἐχέλευσεν ᾿4λέξανδρον᾽ δηλοῦσϑαν γὰρ, 
ὅτι ποιηταῖς ἐπῶν τὲ καὶ μελῶν καὶ ὅσοι ἀμφὶ φδὴν 
ἔχουσι πολὺς πόνος ἔσται ποιεῖν τε καὶ ἄδευιν ᾿4λέξαν- 

90. δρον καὶ τὰ ᾿Αλεξάνδρου ἔργα. 
“μα δὲ τῷ ἦρι ἀρχομένῳ ἐξελαύνει ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόν- 

του, τὰ μὲν κατὰ Μακεδονίαν τε καὶ τοὺς Ἕλληνας 
Ἀντιπάτρῳ ἐπιτρέψας, αὐτὸς δὲ ἄγων πεζοὺς μὲν σὺν 
ψιλοῖς τὸ καὶ τοξόταις οὐ πολλῷ πλείους τῶν τρισμυ- 

6 ρίων, ἱππέας δὲ ὑπὲρ τοὺς πεντακισχιλίους. ἦν δὲ 
αὐτῷ ὁ στόλος παρὰ τὴν λίμνην τὴν Κερκινῖτιν ὡς 

ἐπ’ Ἀμφίπολιν καὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ τὰς ἐκβολάς. 
διαβὰς δὲ τὸν Στρυμόνα παρήμειβε τὸ Πάγγαιον ὅρος 

τὴν ὡς ἐπ᾿ Ἄβδηρα καὶ Μαρώνειαν, πόλεις “Ελληνίδας 
0 ἐπὶ ϑαλάσσῃ ὠκισμένας. ἔνϑεν δὲ ἐπὶ τὸν Ἔβρον 

ποταμὸν ἀφικόμενος διαβαίνει καὶ τὸν Ἕβρον δὐπετῶς. 

ὧν 

ὃ» 
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ὅ ἐκεῖϑεν δὲ διὰ τῆς Παιτικῆς ἐπὶ τὸν Μέλανα ποταμὸν 

ἔρχεται. διαβὰς δὲ καὶ τὸν Μέλανα ἐς Σηστὸν ἀφ- 
υκνεῖταν ἐν εἴκοσι ταῖς πάσαις ἡμέραις ἀπὸ τῆς οἴκοϑεν 

ἐξορμήσεως. ἐλθὼν δὲ ἐς ᾿Ελαιοῦντα ϑύει Πρωτεσι- 

λάῳ ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ Πρωτεσιλάου, ὅτι καὶ Πρωτεσί- 5 
λαὸς πρῶτος ἐδόκει ἐκβῆναι ἐς τὴν 4σίαν τῶν ᾿Ελλή- 

νῶν τῶν ἅμα ᾿Δἀγαμέμνοννι ἐς Ἴλιον στρατευσάντων. 

καὶ ὃ νοῦς τῆς ϑυσίας ἦν ἐπιτυχεστέραν οἷ γενέσϑαι 
ἢ “Πρωτεσιλάῳ τὴν ἀπόβασιν. 

Παρμενίων μὲν δὴ τῶν τε πεζῶν τοὺς πολλοὺς 10 

καὶ τὴν ἵππον διαβιβάσαι ἐτάχϑη ἐκ Σηστοῦ ἐς Αβυ- 
δον᾽ καὶ διέβησαν τριήρεσι μὲν ἑχατὸν καὶ ἕξξήκοντα, 

πλοίοις δὲ ἄλλοις πολλοῖς στρογγύλοις. ᾿4λέξανδρον 

δὲ ἐξ ᾿Ελαιοῦντος ἐς τὸν ᾿χαιῶν λιμένα κατᾶραι ὃ 

πλείων λόγος κατέχει, καὶ αὐτόν τ κυβερνῶντα τὴν τιὉ 
στρατηγίδα ναῦν διαβάλλειν καὶ, ἐπειδὴ κατὰ μέσον 

τὸν πόρον τοῦ ᾿Ελλησπόντου ἐγένετο, σφάξαντα ταῦρον 

τῷ Ποσειδῶνι καὶ Νηρηίσι σπένδειν ἐκ χρυσῆς φιάλης 

ἐς τὸν πόντον. λέγουσι δὲ καὶ πρῶτον ἐκ τῆς νεὼς 

σὺν τοῖς ὕπλοις ἐκβῆναι αὐτὸν ἐς τὴν γῆν τὴν ᾿Ασίαν 30 
καὶ βωμοὺς ἱδρύσασϑαι ὅϑεν τὸ ἐστάλη ἐκ τῆς Εὐρώ- 

πῆς καὶ ὅπου ἐξέβη τῆς ᾿4σίας Διὸς ἀποβατηρίου καὶ 

᾿ϑηνᾶς καὶ Ἡρακλέους. ἀνελθόντα δὲ ἐς Ἴλιον τῇ τε 

4ϑηνᾷ ϑῦσαι τῇ ᾿Ιλιάδι, καὶ τὴν πανοπλίαν τὴν αὑτοῦ 
ἀναϑεῖναν ἐς τὸν νεών, καὶ καϑελεῖν ἀντὶ ταύτης τῶν 525 
ἱερῶν τινα ὅπλων ἔτι ἐκ τοῦ Τρωιχοῦ ἔργου σωξόμενα. 

8 χαὶ ταῦτα λέγουσιν ὅτι οἱ ὑπασπισταὶ ἔφερον πρὸ 
αὐτοῦ ἐς τὰς μάχας. ϑῦσαν δὲ αὐτὸν καὶ Πριάμῳ ἐπὶ 

τοῦ βωμοῦ τοῦ ΖΙιὸς τοῦ Ερκείου λόγος κατέχει, μῆνυν 

Πριάμου παραιτούμενον τῷ ΝΥεοπτολέμου γένει, ὃ δὴ 30 
ἐς αὐτὸν καϑῆκεν. 

[..} 
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Ανιόντα δ᾽ αὐτὸν ἐς Ἴλιον Μενοίτιός τε ὃ κυβερ- 19 
νήτης χρυσῷ στεφάνῳ ἐστεφάνωσε καὶ ἐπὶ τούτῳ Χάρης 

ὁ ᾿4ϑηναῖος ἐκ Σιγείου ἐλϑὼν καί τινες καὶ ἄλλοι, οἵ 
μὲν Ἕλληνες, οἱ δὲ ἐπιχώριοι" ..... οἱ δὲ, ὅτι καὶ τὸν 

5 4χιλλέως ἄρα τάφον ἐστεφάνωσεν" Ἡφαιστίωνα δὲ λέ- 
γουόσιν ὅτι τοῦ Πατρόκλου τὸν τάφον ἐστεφάνωσε" 

καὶ εὐδαιμόνισεν ἄρα, ὡς λόγος, ᾿4λέξανδρος ᾿Αἀχιλλέα, 
ὅτι Ὁμήρου κήρυχος ἐς τὴν ἔπειτα μνήμην ἔτυχε. 
καὶ μέντοι καὶ ἦν ᾿4λεξάνδρῳ οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα 3 

ιο δὐδαιμονιστέος ᾿4χιλλεύς, ὅτι αὐτῷ γε ᾿4λεξάνδρῳ, οὐ 
κατὰ τὴν ἄλλην ἐπιτυχίαν, τὸ χωρίον τοῦτο ἐκλιπὲς 
ξυνέβη οὐδὲ ἐξηνέχϑη ἐς ἀνθρώπους τὰ ᾿4λεξάνδρου 

ἔργα ἐπαξίως, οὔτ᾽ οὖν καταλογάδην, οὔτε τις ἐν μέτρῳ 
ἐποίησεν᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν μέλει ἤσϑη ᾿4λέξανδρος, ἐν ὅτῳ 

16 Ἱέρων τὸ καὶ Γέλων καὶ Θήρων καὶ πολλοὶ ἄλλοι 
οὐδέν τι ᾿Αλεξάνδρῳ ἐπεοικότες, ὥστε πολὺ μεῖον 

γιγνώσκεται τὰ ᾿Δ4λεξάνδρου ἢ τὰ φαυλότατα τῶν πάλαι 
ἔργων" ὁπότε καὶ ἡ τῶν μυρίων ξὺν Κύρῳ ἄνοδος ἐπὶ ὃ 
βασιλέα ᾿Αρτοξέρξην καὶ τὰ Κλεάρχου τε καὶ τῶν ἅμα 

40 αὐτῷ ἁλόντων παϑήματα καὶ ἡ κατάβασις αὐτῶν ἐκεί- 

νῶν, ἣν Ξενοφῶν αὐτοὺς κατήγαγε, πολύ τι ἐπιφανέ- 

ὅτερα ἐς ἀνθρώπους Ξενοφῶντος ἕνεκά ἐστυν ἢ ̓ 4λέξ- 

ανδρός τε καὶ τὰ ᾿4λεξάνδρου ἔργα. καίτοι ᾿4λέξανδρος 4 
οὔτε ξὺν ἄλλῳ ἐστράτευσεν, οὔτε φεύγων μέγαν βασυ- 

45 λέα τοὺς τῇ καϑόδῳ τῇ ἐπὶ ϑάλασσαν ἐμποδὼν γιγνο- 
μένους ἐκράτησεν" ἀλλ οὐκ ἔστιν ὅστις ἄλλος εἷς ἀνὴρ 
τοσαῦτα ἢ τηλικαῦτα ἔργα κατὰ πλῆϑος ἢ μέγεϑος ἐν 

Ἕλλησιν ἢ βαρβάροις ἀπεδείξατο. ἔνϑεν καὶ αὐτὸς 
δρμηϑῆναί φημι ἐς τήνδε τὴν ξυγγραφήν, οὐχ ἀπ- 

90 ἀξιώσας ἐμαυτὸν φανερὰ καταστήσειν ἐς ἀνθρώπους τὰ 
᾿Αλεξάνδρου ἔργα. ὅστις δὲ ὧν ταῦτα ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ὁ 
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γιγνώσκω, τὸ μὲν ὄνομα οὐδὲν δέομαι ἀναγράψαι, 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἄγνωστον ἐς ἀνθρώπους ἐστίν, οὐδὲ 
πατρίδα ἥτις μοί ἐστιν οὐδὲ γένος τὸ ἐμόν, οὐδὲ εἰ 
δή τινα ἀρχὴν ἐν τῇ ἐμαυτοῦ ἦρξα᾽ ἀλλ ἐκεῖνο ἀνα- 
γράφω, ὅτι ἐμοὶ πατρίς τὲ καὶ γένος καὶ ἀρχαὶ οἵδε 5 
οἱ λόγοι εἶσί τε καὶ ἀπὸ νέου ἔτι ἐγένοντο. καὶ ἐπὶ 
τῷδε οὐκ ἀπαξιῶ ἐμαυτὸν τῶν πρώτων ἔν τῇ φωνῇ 
τῇ Ἑλλάδι, εἴπερ οὖν καὶ ᾿4λέξανδρον τῶν ἐν τοῖς 
ὕπλοις. 

Ἐξ Ἰλίου δὲ ἐς ̓ ἀρίσβην ἧκεν, οὗ πᾶσα ἡ δύναμις τὸ 
αὐτῷ διαβεβηκυῖα τὸν ᾿Ελλήσποντον ἐστρατοπεδεύκει, 
καὶ τῇ ὑστεραίᾳ ἐς Περκώτην" τῇ δὲ ἄλλῃ Δάμψακον 
παραμδίψας πρὸς τῷ Πρακτίῳ ποταμῷ ἐστρατοπέδευσεν, 
ὃς ῥέων ἐκ τῶν ὁρῶν τῶν ᾿Ιδαίων ἐχδιδοῖ ἐς ϑάλασ- 
σαν τὴν μεταξὺ τοῦ ᾿Ελλησπόντου τε καὶ τοῦ Εὐξείνου τὸ 
πόντου. ἔνϑεν δὲ ἐς Ἕρμωτον ἀφίκετο, Κολωνὰς 
πόλιν παραμείψας. σχοποὶ δὲ αὐτῷ ἐπέμποντο πρὸ 
τοῦ στρατεύματος" καὶ τούτων ἡγεμὼν ἦν ̓ Αμύντας ὃ 
᾿Ἀρραβαίου, ἔχων τῶν τε ἑταίρων τὴν ἴλην τὴν ἐξ 
᾿ΑἈπολλωνίας, ἧς ἰλάρχης ἦν Σωκράτης ὃ Σάϑωνος, καὶ 90 
τῶν προδρόμων καλουμένων ἴλας τέσσαρας. κατὰ δὲ 
τὴν πάροδον Πρίαπον πόλιν ἐνδοθεῖσαν πρὸς τῶν 
ἐνοικούντων τοὺς παραληψομένους ἀπέστειλε σὺν Παν- 

ηγόρῳ τῷ “υκαγόρου, ἑνὶ τῶν ἑταίρων. 

8 Περσῶν δὲ στρατηγοὶ ἦσαν ᾿ἀρσάμης καὶ ἱῬεομί- 25. 
ϑρης καὶ Πετήνης καὶ Νιφάτης καὶ ξὺν τούτοις Σπι- 

ϑριδάτης ὃ Δυδίας καὶ ᾿Ιωνίας σατράπης καὶ ᾿ἀρσίτης 
ὁ τῆς πρὸς ᾿Ελλησπόντῳ Φρυγίας ὕπαρχος. οὗτοι δὲ 
πρὸς Ζελείᾳ πόλει κατεστρατοπεδευχκότες ἦσαν ξὺν τῇ 
ἵππῳ τὲ τῇ βαρβαρικῇ καὶ τοῖς Ἕλλησι τοῖς μισϑο- 80 

9 φόροις. βουλευομένοις δὲ αὐτοῖς ὑπὲρ τῶν παρόντων, 

. 
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19, 6 --- 18, 8. 95 

ἐπειδὴ ᾿4λέξανδρος διαβεβηκὼς ἠγγέλλετο, Μέμνων ὃ 
᾿Ρόδιος παρήνει μὴ διὰ κινδύνου ἱέναι πρὸς τοὺς Μία- 
κεδόνας, τῷ τὲ πεζῷ πολὺ περιόντας σφῶν καὶ αὐτοῦ 

᾿Αλεξάνδρου παρόντος, αὐτοῖς δὲ ἀπόντος Ζ,αρείου" 
ὃ προϊόντας δὲ τόν τὸ χιλὸν ἀφανίξειν καταπατοῦντας 

τῇ ἵππῳ καὶ τὸν ἐν τῇ γῇ καρπὸν ἐμπιπράναι, μηδὲ 
τῶν πόλεων αὐτῶν φειδομένους. οὐ γὰρ μενεῖν ἐν 
τῇ χώρᾳ ᾿4λέξανδρον ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων. ᾿ἀρσίτην 
δὲ λέγεται εἰπεῖν ἐν τῷ συλλόγῳ τῶν Περσῶν, ὅτι οὐκ 

ιο ὧν περιίδοι μίαν οἰκίαν ἐμπρησϑεῖσαν τῶν ὑπὸ οἵ 
τεταγμένων ἀνθρώπων᾽ καὶ τοὺς Πέρσας ᾿ἀρσίτῃ προσ- 
ϑέσϑαι, ὅτι καὶ ὕποπτόν τι αὐτοῖς ἦν ἐς τὸν Μέμνονα 

τριβὰς ἐμποιεῖν ἑκόντα τῷ πολέμῳ τῆς ἐκ βασιλέως 
τιμῆς οὕνεκα. 

ι1ι΄ι ἘΝ τούτῳ δὲ ᾿4λέξανδρος προὐχώρει ἐπὶ τὸν Γρά- 18 
νικον ποταμὸν συντεταγμένῳ τῷ στρατῷ, διπλῆν μὲν 
τὴν φάλαγγα τῶν ὁπλιτῶν τάξας, τοὺς δὲ ἱππέας κατὰ 
τὰ κέρατα ἄγων, τὰ δχευοφόρα δὲ κατόπιν ἐπιτάξας 

ἔπεσϑαι" τοὺς δὲ προκαταδχεψομένους τὰ τῶν πολε- 

φοομίων ἦγεν αὐτῷ Ἡγέλοχος, ἱππέας μὲν ἔχων τοὺς 
σαρισσοφόρους, τῶν δὲ ψιλῶν ἐς πεντακοσίους. καὶ 

᾿Δλέξανδρός τὲ οὐ πολὺ ἀπεῖχε τοῦ ποταμοῦ τοῦ Γρα- 

νίκου καί οἱ ἀπὸ τῶν σκοπῶν σπουδῇ ἐλαύνοντες 
ἀπήγγελλον ἐπὶ τῷ Γρανίκῳ πέραν τοὺς Πέρσας ἐφ- 

556 ἑστάναι τεταγμένους ὡς ἐς μάχην. ἔνϑα δὴ ̓ “4λέξανδρος 
μὲν τὴν στρατιὰν πᾶσαν συνέταττεν ὡς μαχουμένους" 
Παρμενίων δὲ προδελϑὼν λέγει ᾿4λεξάνδρῳ τάδε. 

»Εμοὶ δοκεῖ, βασιλεῦ, ἀγαϑὸν εἶναι ἐν τῷ παρόντι 
καταστρατοπεδεῦσαι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τῇ ὄχϑῃ ὡς 

80 ἔχομεν. τοὺς γὰρ πολεμίους οὐ δοκῶ τολμήσειν πολὺ 
τῷ πεξῷ λειπομένους πλησίον ἡμῶν αὐλισϑῆναι, καὶ 



26 ΠΒΕΒῚ 

ταύτῃ παρέξειν ἕωϑεν εὐπετῶς τῷ στρατῷ διαβαλεῖν 
τὸν πόρον᾽ ὑποφϑάσομεν γὰρ αὐτοὶ περάδσαντες πρὶν 

4 ἐκείνους ἐς τάξιν καϑίστασϑαι. νῦν δὲ οὐκ ἀκινδύ- 

νῶς μοι δοχοῦμεν ἐπιχειρήσειν τῷ ἔργῳ, ὅτι οὐχ οἷόν 

τὲ ἐν μετώπῳ διὰ τοῦ ποταμοῦ ἄγειν τὸν στρατόν. ν᾽ 

πολλὰ μὲν γὰρ αὐτοῦ ὁρᾶται βαϑέα, αἱ δὲ ὄχϑαι αὗται 
δρᾷς ὅτι ὑπερύψηλον καὶ κρημνώδεις εἰσὶν αἵ αὐτῶν" 

ἀτάκτως τε οὖν καὶ κατὰ κέρας, ἧπερ ἀσϑενέστατον, 
ἐχβαίνουσιν ἐπικείδονται ἐς φάλαγγα ξυντεταγμένοι 

τῶν πολεμίων οἱ ἱππεῖς" καὶ τὸ πρῶτον σφάλμα ἔς τε τὸ 
τὰ παρόντα χαλεπόν καὶ ἐς τὴν ὑπὲρ παντὸς τοῦ πο- 
λέμου κρίσιν σφαλερόν." 

᾿4λέξανδρος δέ, »ταῦτα μέν“, ἔφη, οὦ Παρμενίων, 
γιγνώσκω" αἰσχύνομαι δέ, εἰ τὸν μὲν Ἑλλήσποντον 

διέβην εὐπετῶς, τοῦτο δέ, σμικρὸν ῥεῦμα, --- οὕτω τὸ 
τῷ ὀνόματι τὸν Γράνικον ἐχφαυλίσας, --- εἴρξει ἡμᾶς 

τὸ μὴ οὐ διαβῆναν ὡς ἔχομεν. καὶ τοῦτο οὔτε πρὸς 

Μακεδόνων τῆς δόξης οὔτε πρὸς τῆς ἐμῆς ἐς τοὺς 

κινδύνους ὀξύτητος ποιοῦμαι' ἀναϑαρρήδειν τε δοχῶ 

τοὺς Πέρσας ζὡςΣ ἀξιομάχους Μακεδόσιν ὄντας, ὅτι 30 

οὐδὲν ἄξιον τοῦ σφῶν δέους ἐν τῷ παραυτίκα ἔπαϑον." 

14 Ταῦτα εἰπὼν Παρμενίωνα μὲν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον 
κέρας πέμπει ἡγησόμενον, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τὸ δεξιὸν 

παρῆγε. προετάχϑησαν δὲ αὐτῷ τοῦ μὲν δεξιοῦ Φι- 
λώτας ὁ Παρμενίωνος, ἔχων τοὺς ἑταίρους τοὺς ἱππέας 55 
καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς γριᾶνας τοὺς ἀκοντιστάς" 

᾿ἀμύντας δὲ ὃ ̓ ἀρραβαίου τούς τε σαρισσοφόρους ἷπ- 
πέας ἔχων Φιλώτᾳ ἐπετάχϑη καὶ τοὺς Παίονας καὶ 

5 τὴν ἴλην τὴν Σωκράτους. ἐχόμενοι δὲ τούτων ἐτάχϑη- 
σαν οἱ ὑπασπισταὶ τῶν ἑταίρων, ὧν ἡγεῖτο Νικάνωρ 530 

ὁ Παρμενίωνος᾽ ἐπὶ δὲ τούτοις ἡ Περδίκκου τοῦ Ὀρόν- 
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18, 4 -- 14. 6. 21 

του φάλαγξ᾽ ἐπὶ δὲ ἡ Κοίνου τοῦ Πολεμοχράτους" 

[ἐπὶ δὲ ἡ Κρατεροῦ τοῦ ᾿4λεξάνδρου"] ἐπὶ δὲ ἡ ἀμύν- 
του τοῦ Ἀνδρομένους" ἐπὶ δὲ ὧν Φίλιππος ὁ ἀμύντου 

ἦρχε. τοῦ δὲ εὐωνύμου πρῶτοι μὲν οἱ Θετταλοὶ ἱπ- 
ὁ πεῖς ἐτάχϑησαν, ὧν ἡγεῖτο Κάλας ὁ Ἁρπάλου" ἐπὶ δὲ 
τούτοις οἱ ξύμμαχοι ἱππεῖς, ὧν ἦρχε Φίλιππος ὃ Με- 
νελάου" ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ Θρᾷκες, ὧν ἦρχεν ᾿4γάϑων᾽ 
ἐχόμενοι δὲ τούτων πεζοὶ ἥ τε Κρατεροῦ φάλαγξ καὶ 
ἡ Μελεάγρου καὶ ἡ Φιλίππου ἔστε ἐπὶ τὸ μέσον τῆς 

10 ξυμπάσης τάξεως. 

Περσῶν δὲ ἱππεῖς μὲν ἦσαν ἐς δισμυρίους. ξένοι 
δὲ πεζοὶ μισϑοφόροι ὀλίγον ἀποδέοντες δισμυρίων᾽ 

ἐτάχϑησαν δὲ τὴν μὲν ἵππον παρατείναντες τῷ ποταμῷ 
κατὰ τὴν ὄχϑην ἐπὶ φάλαγγα μακράν, τοὺς δὲ πεξοὺς 

ι5 κατόπιν τῶν ἱππέων" καὶ γὰρ ὑπερδέξια ἦν τὰ ὑπὲρ 
τὴν ὄχϑην χωρία. ἧ δὲ ᾿4λέξανδρον αὐτὸν χαϑεώρων 
-- δῆλος γὰρ ἦν τῶν τε ὅπλων τῇ λαμπρότητι καὶ 
τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν τῇ σὺν ἐκπλήξει ϑεραπείᾳ --- κατὰ τὸ 
εὐώνυμον [μὲν] σφῶν ἐπέχοντα, ταύτῃ πυκνὰς ἐπέτα- 

0) ξαν τῇ ὄχϑῃ τὰς ἴλας τῶν ἱππέων. 
Χρόνον μὲν δὴ ἀμφότερα τὰ στρατεύματα ἐπ᾽ ἄκρου 

τοῦ ποταμοῦ ἐφεστῶτες ὑπὸ τοῦ τὸ μέλλον ὀκνεῖν 

ἡσυχίαν ἦγον καὶ σιγὴ ἦν πολλὴ ἀφ᾽ ἑκατέρων. οἱ 
γὰρ Πέρσαι προσέμενον τοὺς Μακεδόνας, ὁπότε ἐσβή- 

45 ὅονται ἐς τὸν πόρον, ὡς ἐπικεισόμενοι ἐκβαίνουσιν᾽ 
᾿4λέξανδρος δὲ ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ τοῖς 

ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐγκελευσάμενος ἔπεσϑαί τε καὶ ἄνδρας 

ἀγαϑοὺς γίγνεσϑαι, τοὺς μὲν προδρόμους ἱππέας καὶ 

μὴν καὶ τοὺς Παίονας προεμβαλεῖν ἐς τὸν ποταμὸν 

80 ἔχοντα ᾿Δμύνταν τὸν ᾿ἀρραβαίου (ἔταξε) καὶ τῶν πεξῶν 
μίαν τάξιν, καὶ πρὸ τούτων τὴν Σωκράτους ἴλην Πτο- 
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28 ΙΒΕΒῚ 

λεμαῖον τὸν Φιλίππου ἄγοντα, ἣ δὴ καὶ ἐτύγχανε τὴν 

ἡγεμονίαν τοῦ ἱππικοῦ παντὸς ἔχουσα[ν] ἐχείνῃ τῇ 

ἡμέρᾳ" αὐτὸς δὲ ἄγων τὸ δεξιὸν κέρας ὑπὸ σαλπίγγων 

τε χαὶ τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἀλαλάξοντας ἐμβαίνει ἐς τὸν πόρον, 

λοξὴν ἀεὶ παρατείνων τὴν τάξιν, ἦ παρεῖλκε τὸ ῥεῦμα, κ 
ἵνα δὴ μὴ ἐκβαίνοντι αὐτῷ οἱ Πέρσαν κατὰ κέρας 

προόσπίπτοιεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὡς ἀνυστὸν τῇ φάλαγγι 
προσμίξῃ αὐτοῖς. 

Οἱ δὲ Πέρσαι, ἧ πρῶτοι οἱ ἀμφὶ ᾿μύνταν καὶ 
Σωκράτην προσέσχον τῇ ὄχϑῃ, ταύτῃ καὶ αὐτοὶ ἄνω- τὸ 
ϑὲν ἔβαλλον, οἱ μὲν αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὄχϑης ἐξ ὑπερ- 
δεξίου ἐς τὸν ποταμὸν ἐσακοντίξοντες, οἱ δὲ κατὰ τὰ 

χϑαμαλώτερα αὐτῆς ἔστε ἐπὶ τὸ ὕδωρ καταβαίνοντες. 
καὶ ἦν τῶν τὸ ἱππέων ὠϑισμός, τῶν μὲν ἐκβαίνδιν ἐκ 
τοῦ ποταμοῦ, τῶν δ᾽ εἴργειν τὴν ἔχβασιν, καὶ παλτῶν τ0 
ἀπὸ μὲν τῶν Περσῶν πολλὴ ἄφεσις, οἱ Μακεδόνες δὲ 

ξὺν τοῖς δόρασιν ἐμάχοντο. ἀλλὰ τῷ τε πλήϑει πολὺ 
ἐλαττούμενοι (οἷΣ (Μακεδόνες ἑἐκαχοπάϑουν ἐν τῇ 

πρώτῃ προσβολῇ. καὶ αὐτοὶ ἐξ οὐ βεβαίου τε καὶ ἅμα 
κάτωϑεν ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀμυνόμενοι, οἱ δὲ Πέρσαι ἐξ 30 

ὑπερδεξίου τῆς ὄχϑης" ἄλλως τε καὶ τὸ κράτιστον τῆς 

Περσικῆς ἵππου ταύτῃ ἐπετέταχτο, οἵ τε Μέμνονος 

παῖδες καὶ αὐτὸξΣ Μέμνων μετὰ τούτων ἐκινδύνευε. 

καὶ οἱ μὲν πρῶτοι τῶν Μακεδόνων ξυμμίξαντες τοῖς 

Πέρσαις κατεκόπησαν πρὸς αὐτῶν, ἄνδρες ἀγαϑοὶ γ8- 535 
νόμενοι, ὅσοι γε μὴ πρὸς ᾿4λέξανδρον πελάξοντα ἀπ- 
ἔκλιναν αὐτῶν. ᾿4λέξανδρος γὰρ ἤδη πλησίον ἦν, ἅμα 
οὗ ἄγων τὸ κέρας τὸ δεξιόν, καὶ ἐμβάλλει ἐς τοὺς 
Πέρσας πρῶτος, ἵνα τὸ πᾶν στῖφος τῆς ἵππου καὶ 
αὐτοὶ οἱ ἡγεμόνες τῶν Περσῶν τεταγμένοι ἦσαν" καὶ 30 
περὶ αὐτὸν ξυνειστήκει μάχη καρτερά" καὶ ἐν τούτῳ 



14, 1 --- 1ὅ, 8. 29 

ἄλλαι ἐπ’ ἄλλαις τῶν τάξεων τοῖς Μακεδόσι διέβαινον 

οὐ χαλεπῶς ἤδη. καὶ ἦν μὲν ἀπὸ τῶν ἵππων ἡ μάχη, 
πεζομαχίᾳ δὲ μᾶλλόν τι ἐῴκει. ξυνεχόμενοι γὰρ ἵπποι 
τὸ ἵπποις καὶ ἄνδρες ἀνδράσιν ἠγωνίξοντο, οἱ μὲν 
ἐξῶσαι εἰς ἅπαν ἀπὸ τῆς ὄχϑης καὶ ἐς τὸ πεδίον βιά- 

σασϑαι τοὺς Πέρσας, οἱ Μακεδόνες, οἱ δὲ εἶρξαί τε 
αὐτῶν τὴν ἔκβασιν, οἱ Πέρσαι, καὶ ἐς τὸν ποταμὸν 
αὖϑις ἀπώσασϑαι. καὶ ἐκ τούτου ἐπλεονέχτουν ἤδη 
οἱ σὺν ᾿Δλεξάνδρῳ τῇ τε ἄλλῃ ῥώμῃ καὶ ἐμπειρίᾳ καὶ 

ι0ὸ ὅτι ξυστοῖς κρανεΐνοις πρὸς παλτὰ ἐμάχοντο. 
Ἔνϑα δὴ καὶ ᾿Δλεξάνδρῳ ξυντρίβεται τὸ δόρυ ἐν 

τῇ μάχῃ" ὃ δὲ ᾿ἡρέτην ἤτει δόρυ ἕτερον, ἀναβολέα τῶν 
βασιλικῶν" τῷ δὲ καὶ αὐτῷ πονουμένῳ συντετριμμένον 
τὸ δόρυ ἦν, ὁ δὲ τῷ ἡμίσει κεκλασμένου τοῦ δόρατος 

ιο οὐκ ἀφανῶς ἐμάχετο, καὶ τοῦτο δείξας ᾿4λεξάνδρῳ 

ἄλλον αἰτεῖν ἐκέλευεν Δημάρατος δέ, ἀνὴρ Κορίνϑιος, 
τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταίρων, δίδωσιν αὐτῷ τὸ αὑτοῦ δόρυ. 
καὶ ὃς ἀναλαβὼν καὶ ἰδὼν Μιϑριδάτην τὸν Ζαρδίου 
γαμβρὸν πολὺ πρὸ τῶν ἄλλων προϊππεύοντα καὶ ἐπ- 

0) ἄγοντα ἅμα οὗ ὥσπερ ἔμβολον τῶν ἱππέων ἐξελαύνει 
καὶ αὐτὸς πρὸ τῶν ἄλλων, καὶ παίσας ἐς τὸ πρόσωπον 
τῷ δόρατι καταβάλλει τὸν Μυιϑριδάτην. ἐν δὲ τούτῳ 

ἹῬοισάκης μὲν ἐπελαύνει τῷ ᾿4λεξάνδρῳ καὶ παίει ᾿4λεξ- 

ἄνδρου τὴν κεφαλὴν τῇ κοπίδι" καὶ τοῦ μὲν κράνους 
8 τι ἀπέϑραυσε, τὴν πληγὴν δὲ ἔσχε τὸ κράνος. καὶ 

καταβάλλει καὶ τοῦτον ᾿4λέξανδρος παίσας τῷ ξυστῷ 

διὰ τοῦ ϑώρακχος ἐς τὸ στέρνον. Σπιϑριδάτης δὲ 

ἀνετέτατο μὲν ἤδη ἐπ᾽ 4λέξανδρον ὄπισϑεν τὴν κο- 
πίδα, ὑποφϑάδσας δὲ αὐτὸν Κλεῖτος ὃ Δρωπίδου παίει 

80 κατὰ τοῦ ὥμου καὶ ἀποκόπτει τὸν ὦμον τοῦ Σπιϑρι- 
δάτου ξὺν τῇ κοπίδι" καὶ ἐν τούτῳ ἐπεκβαίνοντες ἀξὶ 
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τῶν ἱππέων ὅδοις προὐχώρει κατὰ τὸν ποταμὸν προδ- 

ἐγίγνοντο τοῖς ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον. 
Καὶ οἱ Πέρσαι παιόμενοί τὲ πανταχόϑεν ἤδη ἐς 

τὰ πρόσωπα αὐτοί τε καὶ ἵπποι τοῖς ξυστοῖς καὶ πρὸς 
τῶν ἱππέων ἐξωϑούμενοι, πολλὰ δὲ καὶ πρὸς τῶν 9 
ψιλῶν ἀναμεμιγμένων τοῖς ἱππεῦσι βλαπτόμενοι ἐγκλί- 

νουσι ταύτῃ πρῶτον, ἧ ᾿4λέξανδρος προεκχινδύνευεν. 
ὡς δὲ τὸ μέσον ἐνεδεδώκει αὐτοῖς, παρερρήγνυτο δὴ 
καὶ τὰ ἐφ᾽ ἑκάτερα τῆς ἵππου, καὶ ἦν δὴ φυγὴ καρτερά. 
τῶν μὲν δὴ ἱππέων τῶν Περσῶν ἀπέϑανον εἰς χιλίους. 10 
οὐ γὰρ πολλὴ ἡ δίωξις ἐγένετο, ὅτι ἐξετράπη ᾿4λέξαν- 
δρος ἐπὶ τοὺς ξένους τοὺς μισϑοφόρους" ὧν τὸ στῖφος, 

ἧ τὸ πρῶτον ἐτάχϑη, ἐχπλήξει μᾶλλόν τι τοῦ παραλόγου 
ἢ λογισμῷ βεβαίῳ ἔμενεν" καὶ τούτοις τήν τε φάλαγγα 

ἐπαγαγὼν καὶ τοὺς ἱππέας πάντῃ προσπεσεῖν κελεύσας τὸ 

ἐν μέσῳ δι᾽ ὀλίγου κατακόπτειν αὐτούς, ὥστε διέφυγε 
μὲν οὐδείς. ὅτι μὴ διέλαϑέ τις ἐν τοῖς νεχροῖς, ἐξω- 
γρήϑησαν δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. ἔπεσον δὲ καὶ 
ἡγεμόνες τῶν Περσῶν Νιφάτης τὸ καὶ Πετήνης καὶ 

Σπιϑοιδάτης ὃ Δυδίας σατράπης καὶ ὃ τῶν Καππα- 30 

δοκῶν ὕπαρχος Μιϑροβουξάνης καὶ Μιϑριδάτης ὃ 

Ζαρδίου γαμβρὸς καὶ ᾿Αρβουπάλης ὁ Ζ]αρείου τοῦ 
“Αρτοξέρξου παῖς καὶ Φαρνάκης, ἀδελφὸς οὗτος τῆς 

Δαρείου γυναικός, καὶ ὃ τῶν ξένων ἡγεμὼν ᾿Ωμάρης. 
Ἀρσίτης δὲ ἐκ μὲν τῆς μάχης φεύγει ἐς Φρυγίαν, ἐκεῖ 30 
δὲ ἀποϑνήδσκει αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, ὡς λόγος, ὅτι αἴτιος 

ἐδόκει Πέρσαις γενέσϑαι τοῦ ἐν τῷ τότε πταίσματος. 
Μακεδόνων δὲ τῶν μὲν ἑταίρων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσι 

καὶ πέντε ἐν τῇ πρώτῃ προσβολῇ ἀπέϑανον" καὶ τού- 
τῶν χαλκαῖ εἰκόνες ἐν Ζίῳ ἑστᾶσιν, ᾿Αλεξάνδρου κε- 30 
λεύσαντος Δύσιππον ποιῆσαι, ὅσπερ καὶ ᾿4λέξανδρον 



16, 1 --- 17,2. 31 

μόνος προχριϑεὶς ἐποίει" τῶν δὲ ἄλλων ἱππέων ὑπὲρ 

τοὺς ἕξξήκοντα, πεζοὶ δὲ ἐς τοὺς τριάκοντα. χαὶ τού- ὃ 

τους τῇ ὑστεραίᾳ ἔϑαψεν ᾿4λέξανδρος ξὺν τοῖς ὅπλοις 

τε καὶ ἄλλῳ κόσμῳ" γονεῦσι δὲ αὐτῶν καὶ παισὶ τῶν 
δτξὲ κατὰ τὴν χώραν ἀτέλειαν ἔδωκε καὶ ὅσαι ἄλλαι ἢ 
τῷ σώματι λειτουργίαι ἢ κατὰ τὰς κτήσεις ἑχάστων 

εἰσφοραί. καὶ τῶν τετρωμένων δὲ πολλὴν πρόνοιαν 
ἔσχεν, ἐπελθών τε αὐτὸς ἑχάστους καὶ τὰ τραύματα 

ἰδὼν καὶ ὅπως τις ἐτρώϑη ἐρόμενος καὶ ὅ τι πράττων 

10 δἰπεῖν τε καὶ ἀλαξονεύσασϑαί οἱ παρασχών. ὃ δὲ καὶ ὁ 
τῶν Περσῶν τοὺς ἡγεμόνας ἔϑαψεν᾽ ἔϑαψε δὲ καὶ 

τοὺς μισϑοφόρους Ἕλληνας, οἵ ξὺν τοῖς πολεμίοις 

στρατεύοντες ἀπέϑανον᾽ ὅσους δὲ αὐτῶν αἰχμαλώτους 

ἔλαβε. τούτους δὲ δήσας ἐν πέδαις εἷς Μακεδονίαν 

16 ἀπέπεμψεν ἐργάξεσϑαι, ὅτι παρὰ τὰ κοινῇ δόξαντα 
τοῖς Ἤλλησιν Ἕλληνες ὄντες ἐναντία τῇ ᾿Ελλάδι ὑπὲρ 

τῶν βαρβάρων ἐμάχοντο. ἀποπέμπει δὲ καὶ εἷς ᾿4ϑή- τ 
νας τριακοσίας πανοπλίας Περσικὰς ἀνάϑημα εἶναι τῇ 
᾿ϑηνᾷ ἐν πόλει" καὶ ἐπίγραμμα ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσε 

80 τόδε᾽ ᾿4λέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες 
πλὴν Δακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν 
τὴν σίαν κατοικούντων. 

Καταστήσας δὲ Κάλαν σατραπεύειν ἧς ᾿Αρσίτης 11 
ἦρχε καὶ τοὺς φόρους τοὺς αὐτοὺς ἀποφέρειν τάξας, 

46 οὕσπερ Ζ᾽αρείῳ ἔφερον, ὅσοι μὲν τῶν βαρβάρων κατ- 
ἰόντες ἐκ τῶν ὁρῶν ἐνεχείριξον σφᾶς, τούτους μὲν 

ἀπαλλάττεσϑαν ἐπὶ τὰ αὑτῶν ἑκάστους ἐκέλευεν, Ζε- 5 
λείτας δὲ ἀφῆκε τῆς αἰτίας. ὅτι πρὸς βίαν ἔγνω 
συστρατεῦσαι τοῖς βαρβάροις" Ζασκύλιον δὲ παραλη- 

80 ψόμενον Παρμενίωνα ἐκπέμπει. καὶ παραλαμβάνει 
Δίασκύλιον Παρμενίων ἐκλιπόντων τῶν φρουρῶν. 



92 Π͵ΒΡΕῚΙ 

8 «Αὐτὸς δὲ ἐπὶ Σάρδεων προὐχώρει" καὶ ἀπέχοντος 
αὐτοῦ ὅσον ἑβδομήκοντα σταδίους Σάρδεων ἧκον παρ᾽ 
αὐτὸν Μυιϑρήνης τὸ ὁ φρούραρχος τῆς ἀκροπόλεως τῆς 
ἐν Σάρδεσι καὶ Σαρδιανῶν οἱ δυνατώτατοι, ἐνδιδόντες 
οἱ μὲν τὴν πόλιν, ὃ δὲ Μιϑρήνης τὴν ἄκραν καὶ τὰ 

4 χρήματα. ᾿4λέξανδρος δὲ αὐτὸς μὲν κατεστρατοπέδευσεν 
ἐπὶ τῷ Ἕρμῳ ποταμῷ ἀπέχει δὲ ὃ Ἕρμος ἀπὸ Σάρ- 
δεῶν σταδίους ὅσον εἴκοσιν" ᾿“μύνταν δὲ τὸν ᾿ἄνδρο- 
μένους τὴν ἄκραν παραληψόμενον ἐκπέμπει ἐς Σάρδεις" 
καὶ Μυϑρήνην μὲν ἐν τιμῇ ἅμα οὗ ἦγεν, Σαρδιανοὺς 
δὲ χαὶ τοὺς ἄλλους «Δυδοὺς τοῖς νόμοις τὲ τοῖς πάλαι 

“ΔΜυδῶν χρῆσϑαι ἔδωκεν καὶ ἐλευϑέρους εἶναι ἀφῆκεν. 
ὅ ἀνῆλϑε δὲ καὶ αὐτὸς εἷς τὴν ἄκραν, ἵνα τὸ φρούριον 

ἦν τῶν Περσῶν" καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ὀχυρὸν τὸ χωρίον᾽ 
ὑπερύψηλόν τε γὰρ ἦν καὶ ἀπότομον πάντῃ καὶ τριπλῷ 
τείχει πεφραγμένον" αὐτὸς δὲ ἐπὶ τῇ ἄκρᾳ ναόν τε 

οἰκοδομῆσαι Διὸς ᾿ολυμπίου ἐπενόει καὶ βωμὸν ἱδρύ- 
ὁ σαόσϑαι. σκοποῦντι δὲ αὐτῷ τῆς ἄκρας ὅπερ ἐπιτη- 

δειότατον χωρίον ὥρᾳ ἔτους ἐξαίφνης χειμὼν ἐπιγίγνε- 
ταῦ καὶ βρονταὶ σκληραὶ καὶ ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ πίπτει, 
οὗ τὰ τῶν “υδῶν βασίλεια" ᾿4λεξάνδρῳ δὲ ἔδοξεν ἐκ 
ϑεοῦ σημανϑῆναι, ἵνα χρὴ οἰκοδομεῖσθαι τῷ Διὶ τὸν 

1 νεών, καὶ οὕτως ἐκέλευσε. κατέλιπε δὲ τῆς μὲν ἄκρας 
τῆς Σάρδεων ἐπιμδλητὴν Παυσανίαν τῶν ἑταίρων, τῶν 
δὲ φόρων τῆς συντάξεώς τὸ καὶ ἀποφορᾶς Νικίαν, 
Ἄσανδρον δὲ τὸν Φιλώτα Δυδίας καὶ τῆς ἄλλης τῆς 
Σπιϑριδάτου ἀρχῆς, δοὺς αὐτῷ ἱππέας τε καὶ ψιλοὺς 

8 ὅσοι ἱκανοὶ πρὸς τὰ παρόντα ἐδόχουν. Κάλαν δὲ καὶ 
᾿Αλέξανδρον τὸν ᾿Τερόπου ἐπὶ τὴν χώραν τὴν Μέμνο- 

νος ἐχπέμπει, ἄγοντας τούς τε Πελοποννησίους καὶ 

τῶν ἄλλων ξυμμάχων τοὺς πολλοὺς πλὴν ᾿Αργείων" 
80 
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οὗτοι δὲ ἐν Σάρδεσι κατελείφϑησαν τὴν ἄκραν φυ- 
λάττειν. ᾿᾿ 

Ἔν τούτῳ δὲ, ὡς τὰ ὑπὲρ τῆς ἱππομαχίας ἐξηγγέλϑη, 
οἵ τε τὴν Ἔφεσον φρουροῦντες μισϑοφόρον ᾧχοντο 

5 φεύγοντες, δύο τριήρεις τῶν ᾿Εφεσίων λαβόντες, καὶ 

ξὺν αὐτοῖς Ἀμύντας ὃ ̓ ἀντιόχου, ὃς ἔφυγεν ἐκ Μακε- 

δονίας ᾿4λέξανδρον, παϑὼν μὲν οὐδὲν πρὸς ᾿4λεξάν- 

δρου, δυσνοίᾳ δὲ τῇ πρὸς ᾿4λέξανδρον καὶ αὐτὸς 
ἀπαξιώσας τι παϑεῖν πρὸς αὐτοῦ ἄχαρι. 

10 Ἰετάρτῃ δὲ ἡμέρᾳ ἐς Ἔφεσον ἀφικόμενος τούς τε 
φυγάδας, ὅσοι δι αὐτὸν ἐξέπεσον τῆς πόλεως, κατήγαγε 
καὶ τὴν ὀλιγαρχίαν καταλύσας δημοκρατίαν κατέστησε" 

τοὺς δὲ φόρους, ὅδους τοῖς βαρβάροις ἀπέφερον, τῇ 

᾿Ἀρτέμιδι ξυντελεῖν ἐχέλεδυσεν. ὃ δὲ δῆμος ὁ τῶν 
ι5 ᾿Εφεσίων, ὧς ἀφῃρέϑη αὐτοῖς ὁ ἀπὸ τῶν ὀλίγων φό- 

βος, τούς τε Μέμνονα ἐπαγομένους καὶ τοὺς τὸ ἱερὸν 
συλήσαντας τῆς ᾿ἀρτέμιδος καὶ τοὺς τὴν εἰκόνα τὴν 

Φιλίππου τὴν ἐν τῷ ἱδρῷ καταβαλόντας καὶ τὸν τάφον 
ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀνορύξαντας τὸν Ἡροπύϑου τοῦ ἐλευ- 

40 ϑερώσαντος τὴν πόλιν ὥρμησαν ἀποκτεῖναι. καὶ Σ)ύρ- 
φαχα μὲν καὶ τὸν παῖδα αὐτοῦ Πελάγοντα καὶ τοὺς 
τῶν ἀδελφῶν τοῦ Σύρφακος παῖδας ἐκ τοῦ ἱδροῦ 
ἐξαγαγόντες κατέλευσαν. τοὺς δὲ ἄλλους διεκώλυσεν 

᾿4λέξανδρος προδωτέρω ἐπιξητεῖν καὶ τιμωρεῖσϑαι, 
85 γνοὺς ὅτι ὁμοῦ τοῖς αἰτίοις καὶ οὐ ξὺν δίκῃ τινάς, 

τοὺς μὲν κατ᾽ ἔχϑραν, τοὺς δὲ κατὰ ἁρπαγὴν χρημά- 
τῶν ἀποχτενεῖ, ξυγχωρηϑὲν αὐτῷ, ὃ δῆμος. καὶ εἰ δή 

τῷ ἄλλῳ, καὶ τοῖς ἐν ᾿Εφέσῳ πραχϑεῖσυν ᾿4λέξανδρος 
ἐν τῷ τότς εὐδοκίμει. 

8 Ἔν τούτῳ δὲ ἐκ Μαγνησίας τε καὶ Τράλλεων παρ᾽ 
αὐτὸν ἦκον ἐνδιδόντες τὰς πόλειρ᾽ καὶ ὃς πέμπει Παρ- 
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μδνίωνα, δοὺς αὐτῷ δισχιλίους καὶ πενταχοσίους πεζοὺς 

τῶν ξένων καὶ Μακεδόνας παραπλησίους. ἱππέας δὲ 

τῶν ἑταίρων ἐς διακοσίους. ᾿4λκίμαχον δὲ τὸν 4γα- 
ϑοκλέους ἐπὶ τὰς Αἰολίδας τε πόλεις ξὺν δυνάμει οὐκ 

ἐλάττονι ἐξέπεμψε καὶ ὅσαι ᾿Ιωνικαὶ ὑπὸ τοῖς βαρ- 

βάροις ἔτι ἦσαν. καὶ τὰς μὲν ὀλιγαρχίας πανταχοῦ 
καταλύειν ἐχέλευσδν, δημοκρατίας δὲ [τ6] ἐγκαϑιστάναι 

καὶ τοὺς νόμους τοὺς σφῶν ἑκάστοις ἀποδοῦναι, καὶ 

τοὺς φόρους ἀνεῖναι, ὅσους τοῖς βαρβάροις ἀπέφερον. 
αὐτὸς δὲ ὑπομείνας ἐν ᾿Εφέσῳ ϑυσίων τε ἔϑυσε τῇ 
Ἀρτέμιδι καὶ πομπὴν ἔπεμψε ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ 
ὡπλισμένῃ τὸ καὶ ὡς ἐς μάχην ξυντεταγμένῃ. 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀναλαβὼν τῶν τε πεξῶν τοὺς λοι- 
ποὺς καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς ᾿ἀγριᾶνας καὶ τοὺς 

Θρᾷκας ἱππέας καὶ τῶν ἑταίρων τήν τε βασιλικὴν ἴλην 

καὶ πρὸς ταύτῃ τρεῖς ἄλλας ἐπὶ ΜΙίηιλήτου ἐστέλλετο" 
καὺ τὴν μὲν ἔξω[δον] καλουμένην πόλιν ἐξ ἐφόδου 
ἔλαβεν ἐκλιπούδης τῆς φυλακῆς᾽ ἐνταῦϑα δὲ κατα- 
στρατοπεδεύσας ἔγνω ἀποτειχίζειν τὴν εἴσω πόλιν. 
Ἡγησίδστρατος γάρ, ὅτῳ ἡ φρουρὰ ἡ Μιλησίων ἐκ 
βασιλέως ἐπετέτραπτο, πρόσϑεν γράμματα παρ᾽ ᾿4λέξ- 
ανδρον ἔπεμπεν ἐνδιδοὺς τὴν Μίλητον" τότε δὲ ἀνα- 
ϑαρρήσας ἐπὶ τῷ Περσῶν στρατῷ οὐ μαχρὰν ὄντι 
διασώξειν τοῖς Πέρσαις ἐπενόξδι τὴν πόλιν. Νικάνωρ 

δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ναυτικὸν ἄγων ὑποφϑάνει τοὺς 
Πέρσας τρισὶν ἡμέραις πρότερος καταπλεύσας ἢ τοὺς 
Πέρσας Μιλήτῳ προσχεῖν, καὶ δρμίξεταν ναυσὺν ἑξή- 
κοντα καὶ ἑκατὸν ἐν τῇ νήσῳ τῇ “Δάδῃ᾽ κεῖται δὲ αὕτη 
ἐπὶ τῇ Μιλήτῳ. αἱ δὲ τῶν Περσῶν νῆες ὑστερήσασαι, 
ἐπειδὴ ἔμαϑον οἱ ναύαρχοι τῶν ἀμφὶ Νικάνορα τὴν 
ἐν τῇ 4άδῃ προχαταγωγήν, πρὸς τῇ ΜΜυχάλῃ τῷ ὄρει 

μι 5 

80 



18, 3 -- 19, 1. 8ὅ 

ὡρμίσϑησαν. τὴν γὰρ Δάδην τὴν νῆσον προκατειλή- 

φδι ᾿4λέξανδρος, οὐ τῶν νεῶν μόνον τῇ ἐγκαϑορμίσει., 
ἀλλὰ καὶ τοὺς Θρᾷκας καὶ τῶν ἄλλων ξένων ἐς τετρα- 
κισχιλέους διαβιβάσας ἐς αὐτήν. ἦσαν δὲ τῶν βαρ- 

ὃ βάρων αἱ νῆες ἀμφὶ τὰς τετρακοσίας. 

Παρμενίων μὲν δὴ καὶ ὃς παρήνει ᾿Αλεξάνδρῳ 
ναυμαχεῖν, τά τε ἄλλα κρατήσειν τῷ ναυτικῷ τοὺς 

“Ἕλληνας ἐπελπίξων καί τι καὶ ϑεῖον ἀνέπειθεν αὐτόν, 
ὅτι ἀετὸς ὥφϑη καθήμενος ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ κατὰ 

τὸ πρύμναν τῶν ᾿Αλεξάνδρου νεῶν. καὶ γὰρ δὴ νική- 
σαντας μὲν μεγάλα ὠφεληϑήσεσθαι ἐς τὰ ὅλα, νικη- 
θεῖσι δὲ οὐ παρὰ μέγα ἔσεσϑαν τὸ πταῖσμα καὶ ὡς 

γὰρ ϑαλασσοχρατεῖν τοὺς Πέρσας. καὶ αὐτὸς δὲ ἔφη 
ἐπιβῆναι ἐθέλειν τῶν νεῶν καὶ τοῦ κινδύνου μετέχειν. 

ιο“λέξανδρος δὲ τῇ τε γνώμῃ ἁμαρτάνειν ἔφη Παρμε- 
νίωνα καὶ τοῦ σημείου τῇ οὐ κατὰ τὸ εἰκὸς ξυμβλήσει" 

ὀλίγαις τε γὰρ ναυσὶ πρὸς πολλῷ πλείους ξὺν οὐδενὶ 

λογισμῷ ναυμαχήσειν καὶ οὐ μεμελετηκότι τῷ σφῶν 

ναυτικῷ {πρὸς προησκημένον τὸ τῶν Κυπρίων τξ καὶ 

80 Φοινίχων᾽ τήν τὲ ἐμπειρίαν τῶν Μακεδόνων καὶ τὴν 
τόλμαν ἐν ἀβεβαίῳ χωρίῳ οὐκ ἐϑέλειν παραδοῦναι τοῖς 
βαρβάροις" καὶ ἡττηϑεῖσι τῇ ναυμαχίᾳ οὐ μικρὰν τὴν 
βλάβην ἔσεσθαι ἐς τοῦ πολέμου τὴν πρώτην δόξαν, τά 
8 ἄλλα καὶ τοὺς Ἕλληνας νεωτεριεῖν πρὸς τοῦ ναυ- 

46 τικοῦ πταίσματος τὴν ἐξαγγελίέαν ἐπαρϑέντας. ταῦτα 
μὲν τῷ λογισμῷ ξυντιϑεὶς οὐκ ἐν καιρῷ ἀπέφαινε ναυ- 
μαχεῖν" τὸ θεῖον δὲ αὐτὸς ἄλλῃ ἐξηγεῖσθαι" εἶναι μὲν 

γὰρ πρὸς αὑτοῦ τὸν ἀετόν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐπὶ γῇ καϑήμενος 
ἐφαίνετο, δοκεῖν οἱ μᾶλλόν τι σημαίνειν, ὅτι ἐκ γῆς 

80 χρατήσεν τοῦ Περσῶν ναυτικοῦ. 
Καὶ ἐν τούτῳ Γλαύκιππος, ἀνὴρ τῶν δοκίμων ἐν 19 

8" 

Θὺ 

“ἢ 

οΌ 

Ὁ 



τ 

ὃ» 

ὔ 

86 ΠΙΒΕΒῚ 

Μιλήτῳ, ἐκπεμφϑεὶς παρὰ ᾿4λέξανδρον παρὰ τοῦ δήμου 
τὸ καὶ τῶν ξένων τῶν μισϑοφόρων, οἷς μᾶλλόν τι 

ἐπετέτραπτο ἡ πόλιρ, τά τὲ τείχη ἔφη ἐϑέλειν τοὺς 
Μιλησίους καὶ τοὺς λιμένας παρέχειν κοινοὺς ᾿4λεξάν- 

δρῷ καὶ Πέρσαις καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπὶ τούτοις 
λύευν ἠξίου. ᾿4λέξανδρος δὲ Γλαυκίππῳ μὲν προστάσ- 
σδι ἀπαλλάττεσθαι κατὰ τάχος ἐς τὴν πόλιν καὶ Μι- 

λησίοις ἀπαγγέλλειν παρασκευάξεσϑαι ὡς μαχουμένους 

ἕωϑεν. αὐτὸς δ᾽ ἐπιστήσας τῷ τείχει μηχανάς, καὶ τὰ 
μὲν καταβαλὼν δι’ ὀλίγου τῶν τειχῶν, τὰ δὲ κατασεί- 
σας ἐπὶ πολὺ προσῆγε τὴν στρατιὰν ὡς ἐπιβησομένους 
ἧ κατερήριπτο ἢ ἐσεσάλευτο τὸ τεῖχος, ἐφομαρτούντων 
καὶ μόνον οὐ θεωμένων τῶν Περσῶν ἀπὸ τῆς Μυχά- 
λης. πολιορκουμένους τοὺς φίλους σφῶν καὶ ξυμμάχους. 

Ἔν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἀμφὶ Νικάνορα ἀπὸ τῆς 4ά- 
δης τὴν δρμὴν τῶν ξὺν ᾿4λεξάνδρῳ κατιδόντες ἐς τὸν 

λιμένα ἐπέπλεον τῶν Μιλησίων παρὰ γῆν τὴν εἰρεσίαν 
ποιούμονοι, καὶ κατὰ τὸ στόμα τοῦ λιμένος, ἧπερ τὸ 
στενότατον ἦν, ἀντιπρώρους βύξην τὰς τριήρεις δρμί- 
σαντες ἀποχδκλείκδσαν τῷ μὲν Περσικῷ ναυτικῷ τὸν 
λιμένα, τοῖς Μιλησίοις δὲ τὴν ἐκ τῶν Περσῶν ὠφέ- 
λειαν. ἔνϑα οἱ Μιλήσιοί τὲ καὶ οἱ μισϑοφόροι παν- 
ταχόϑεν ἤδη προσκχειμένων σφίσι τῶν Μακεδόνων οἱ 
μὲν αὐτῶν ῥιπτοῦντες σφᾶς ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ἐπὶ τῶν 
ἀσπίδων ὑπτίων ἐς νησῖδά τινα ἀνώνυμον τῇ πόλει 

ἐπικειμένην διενήχοντο, οἱ δὲ ἐς κελήτια ἐμβαίνοντες 
καὶ ἐπειγόμενοι ὑποφϑάσαι τὰς τριήρεις τῶν Μακεδό- 
νῶν ἐγκατελήφϑησαν ὃν τῷ στόματι τοῦ λιμένος πρὸς 

τῶν τριήρων᾽ οἱ δὲ πολλοὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει ἀπώλοντο. 

1ὅ 

20 

᾿ἀ4λέξανδρος δὲ ἐχομένης ἤδη τῆς πόλεως ἐπὶ τοὺς 80 
ἐς τὴν νῆσον καταπεφευγότας ἐπέπλει αὐτός, κλίμακας 



19,2 -- 9. ο΄ 51 

φέρειν ἐπὶ τὰς πρώρας τῶν τριήρων κελεύσας, ὡς 
κατὰ τὰ ἀπότομα τῆς νήσου, καϑάπερ πρὸς τεῖχος, ἐκ 
τῶν νεῶν τὴν ἀπόβασιν ποιησόμενος. ὡς δὲ διακιν- 6 

δυνεύειν ἐθέλοντας τοὺς ἐν τῇ νήσῳ ἑώρα, οἶκτος 
5 λαμβάνει αὐτὸν τῶν ἀνδρῶν, ὅτι γενναῖοί τὲ καὶ 
πιστοὶ αὐτῷ ἐφαίνοντο, καὶ σπένδεται πρὸς αὐτοὺς 
ἐπὶ τῷδε ὡς αὑτῷ ξυστρατεύειν᾽ ἦσαν δὲ οὗτοι μισϑο- 
φόροι Ἕλληνες ἐς τριακοσίους. αὐτοὺς δὲ Μιλησίους, 
ὅσοι μὴ ἐν τῇ καταλήψει τῆς πόλεως ἔπεσον, ἀφῆκεν 

10 καὺ ἐλευϑέρους εἶναι ἔδωκεν. 
Οἱ δὲ βάρβαροι ἀπὸ τῆς Μυκάλης δρμώμενοι τὰς 

μὲν ἡμέρας ἐπέπλεον τῷ ᾿Ελληνικῷ ναυτικῷ, προκαλέ- 
δσεόσϑαι ἐς ναυμαχίαν ἐλπίξοντεο᾽ τὰς δὲ νύκτας πρὸς 

τῇ Μυκάλῃ οὐχ ἐν καλῷ ὡρμίέξοντο, ὅτι ὑδρεύεσϑαι 
1. ἀπὸ τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ τῶν ἐχβολῶν διὰ μακροῦ 

ἠναγκχάξοντο. ᾿Δλέξανδρος δὲ ταῖς μὲν ναυσὶ τὸν λι- 
μένα ἐφύλαττε τῶν Μιλησίων, ὡς μὴ βιάσαιντο οἱ 
βάρβαροι τὸν ἔσπλουν, ἐχπέμπεν δ᾽ ἐς τὴν Μυχάλην 
Φιλώταν, ἄγοντα τούς τε ἱππέας καὶ τῶν πεξῶν τάξεις 

40 τρεῖς, παραγγείλας εἴργειν τῆς ἀποβάσεως τοὺς ἀπὸ 

τῶν νεῶν. οἱ δέ, ὕδατός τε σπάνει καὶ τῶν ἄλλων 

ἐπιτηδείων οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ πολιορκούμενοι ἐν ταῖς 
ναυσίν, ἐς Σάμον ἀπέπλευσαν. ἐκεῖϑεν δὲ ἐπισιτισά- 
μδνοι αὖϑις ἐπέπλδον τῇ Μιλήτῳ" καὶ τὰς μὲν πολλὰς 9 

5 τῶν νεῶν πρὸ τοῦ λιμένος ἐν μετεώρῳ παρέταξαν, εἴ 

πῃ ἐκκαλέσαυντο ἐς τὸ πέλαγος τοὺς "Μακεδόνας, πέντε 

δὲ αὐτῶν εἰσέπλεδυσαν ἐς τὸν μεταξὺ τῆς τὲ Μάδης 

νήσου καὶ τοῦ στρατοπέδου λιμένα, ἐλπίσαντες κενὰς 

καταλήψεσϑαι τὰς ᾿Δ4λεξάνδρου ναῦς, ὅτι τοὺς ναύτας 

53) ἀποσκεδάννυσϑαι τὸ πολὺ ἀπὸ τῶν νεῶν τοὺς μὲν ἐπὶ 
φρυγανισμῷ, τοὺς δὲ ἐπὶ ξυγκομιδῇ τῶν ἐπιτηδείων, 

“«“ 

οῦ 
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τοὺς δὲ καὶ ἐς προνομὰς ταττομένους, πεπυσμένοι ἧσαν. 
10 ἀλλὰ μέρος μέν τι ἀπῆν τῶν ναυτῶν, ἐκ δὲ τῶν παρόν- 

τῶν ξυμπληρώσας ᾿4λέξανδρος δέχα ναῦς, ὡς προσ- 

πλεούσας τὰς πέντε τῶν Περσῶν κατεῖδε, πέμσει ἐπ᾽ 
αὐτὰς κατὰ σπουδήν, ἐμβάλλειν ἀντιπρώρους κελεύσας. ὃ 
οἱ δὲ ἐν ταῖς πέντε ναυσὶ τῶν Περσῶν, ὡς παρ᾽ ἐλπίδα 
ἀναγομένους τοὺς Μακεδόνας ἐπὶ σφᾶς εἶδον, ὑπο- 
στρέψαντες ἐκ πολλοῦ ἔφευγον πρὸς τὸ ἄλλο ναυτικόν. 

11 χαὺ ἡ μὲν ᾿Ιχσδσέων ναῦς ἁλίσκεται αὐτοῖς ἀνδράσιν 

ἐν τῇ φυγῇ. οὐ ταχυναυτοῦσα᾽ αἱ δὲ τέσσαρες ἔφϑα- τὸ 
σαν καταφυγεῖν ἐς τὰς οἷκδίας τριήρεις. οὕτω μὲν δὴ 
ἀπέπλευσαν ἄπρακτοι ἐκ Μιλήτου οἱ Πέρσαι. 

20 ἤ“λέξανδρος δὲ καταλῦσαι ἔγνω τὸ ναυτικὸν χρη- 
μάτων τὸ ἐν τῷ τότε ἀπορίᾳ καὶ ἅμα οὐκ ἀξιόμαχον 
ὁρῶν τὸ αὑτοῦ ναυτικὸν τῷ Περσικῷ, οὔκουν ἐθέλων 16 
οὐδὲ μέρει τινὶ τῆς στρατιᾶς κινδυνεύειν. ἄλλως τε 

ἐπενόδι, κατέχων ἤδη τῷ πεξῷ τὴν ᾿Ασίαν, ὅτι οὔτε 
ναυτικοῦ ὄτι δέοιτο. τάς τε παραλίους πόλεις λαβὼν 

καταλύσει τὸ Περσῶν ναυτικόν, οὔτε δπόϑεν τὰς ὑπη- 

ρεσίας συμπληρώσουσιν οὔτε ὅποι τῆς ᾿Ἁσίας προσέξου-- 530 
σιν ἔχοντας. καὶ τὸν ἀετὸν ταύτῃ συνέβαλλεν, ὅτι 
ἐσήμηνεν αὐτῷ ἐκ τῆς γῆς κρατήσειν τῶν νεῶν. 

9 Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἐπὶ Καρίας ἐστέλλετο, ὅτι 
ἐν “4λικαρνασσῷ συνεστηκέναι οὐ φαύλην δύναμιν τῶν 
τε βαρβάρων καὶ ξένων ἐξηγγέλλετο. ὅσαι δὲ ἐν μέσῳ 56 
πόλεις Μιλήτου τὲ καὶ “4λικαρνασσοῦ, ταύτας ἐξ ἐφό- 

δου λαβὼν καταστρατοπεδεύει πρὸς “λικαρνασσῷ, ἀπ- 
ἔχων τῆς πόλεως ἐς πέντε μάλιστα σταδίους, ὡς ἐπὶ 

8 χρονίῳ πολιορκίᾳ. ἤ τε γὰρ φύσις τοῦ χωρίου ὀχυρὸν 
ἐποίδι αὐτὸ καὶ ὅπῃ τι ἐνδεῖν ὡς πρὸς ἀσφάλειαν 30 

ἐφαίνετο, ξύμπαντα ταῦτα Μέμνων τὲ αὐτὸς παρών, 



19, 10 --- 90, 1. 39 

ἤδη ἀποδεδειγμένος πρὸς Ζαρείου τῆς τε κάτω ᾿Ασίας 
καὶ τοῦ ναυτικοῦ παντὸς ἡγεμών, ἐκ πολλοῦ παρεόσκχεδυ- 
ἄχει, καὶ στρατιῶται πολλοὶ μὲν ξένοι μισϑοφόροι ἐν 
τῇ πόλει ἐγκατελείφϑησαν, πολλοὶ δὲ καὶ Περσῶν αὐτῶν, 

5 αἵ τὸ τριήρεις ἐφώρμουν τῷ λιμένι, ὡς καὶ ἀπὸ τῶν 

ναυτῶν πολλὴν ὠφέλειαν γίγνεσϑαι ἐς τὰ ἔργα. 
Τῇ μὲν δὴ πρώτῃ ἡμέρᾳ προσάγοντος ᾿4λεξάνδρου 

τῷ τείχει κατὰ τὰς ἐπὶ Μύλασα φερούσας πύλας ἐκχδρομή 
. φᾷ γίγνεται τῶν ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἀκροβολιόμός" καὶ 

1ὸ τούτους οὐ χαλεπῶς ἀνέστειλάν τὸ οἱ παρ᾽ ᾿Δ4λεξάνδρου 
ἀντεκδραμόντες καὶ ἐς τὴν πόλιν κατέχλεισαν. 

Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις ᾿Δλέξανδρος ἀναλα- 
βὼν τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ τὴν τῶν ἑταίρων ἵππον 
καὶ τὴν μύντου τε καὶ Περδίκκου χαὶ Μελεάγρου 

ιοτάξιν τὴν πεξικὴν καὶ πρὸς τούτοις τοὺς τοξότας καὶ 

τοὺς ᾿ἀγριᾶνας περιῆλϑε τῆς πόλεως ἐς τὸ πρὸς Μύν- 

δον μέρος, τό τε τεῖχος κατοψόμενος, εἰ ταύτῃ ἐπιμα- 

χώτερον τυγχάνδι ὃν ἐς τὴν προσβολὴν, καὶ ἅμα εἶ 

τὴν Μύνδον ἐξ ἐπιδρομῆς δύναιτο λαϑὼν κατασχεῖν" 
20 ἔσεσϑαι γὰρ οὐ σμικρὰν τὴν ὠφέλειαν ἐς τὴν τῆς 
«Ἱλικαρνασσοῦ πολιορκίαν τὴν Μύνδον οἰκείαν γενο- 

μένην" καί τι (καὶ) ἐνεδίδοτο αὐτῷ ἐκ τῶν Μυνδίων, 

εἰ λάϑοι νυχτὸς προσελθών. αὐτὸς μὲν δὴ κατὰ τὰ 
ξυγκείμενα ἀμφὶ μέσας νύκτας προσῆλϑε τῷ τείχει" 

485" ὡς δὲ οὐδὲν ἐνεδίδοτο ἀπὸ τῶν ἔνδον, αἴ τε μηχαναὶ 
καὶ αἱ κλίμακες αὐτῷ οὐ παρῆσαν, οἷα δὴ οὐκ ἐπὶ 
πολιορκίαν σταλέντι, ἀλλ ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ ἐνδιδομένης 
τῆς πόλεως, προσήγαγε καὶ ὃς τῶν Μακεδόνων τὴν 

φάλαγγα, ὑπορύττειν κελεύσας τὸ τεῖχος. καὶ ἕνα γε 

80 πύργον κατέβαλον οἱ Μακεδόνες. οὐ μέντοι ἐγύμνωσὲέ 
γε τὸ τεῖχος πεσών" καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως ἅμα εὐρώ- 

- 

ὄ 

6 
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στως ἀμυνόμενοι καὶ ἐκ τῆς Ἁλικαρνασσοῦ χατὰ ϑά- 
λασόαν πολλοὶ ἤδη παραβεβοηϑηκότες ἄπορον ἐποίη- 

σαν τῷ ̓ Δλεξάνδρῳ τὴν αὐτοσχέδιόν τε καὶ ἐξ ἐπιδρομῆς 
κατάληψιν τῆς Μύνδου. οὕτω μὲν δὴ ἐπανέρχεται 
λέξανδρος οὐδὲν πράξας, ὧν ἕνεκα ὡὥὡρμήϑη, καὶ τῇ 5 
πολιορκίᾳ τῆς «Ἁλικαρνασσοῦ αὖϑις προσεῖχε. 

Καὶ πρῶτα μὲν τὴν τάφρον, ἣ πρὸ τῆς πόλεως 

ὀρώρυκτο αὐτοῖς, πλάτος μὲν τριάκοντα μάλιστα πηχῶν, 
τὸ δὲ βάϑος ἐς πεντεκαίδεκα, ἐχώννυξ, τοῦ ῥαδίαν 
εἶναι τὴν προσαγωγὴν τῶν τὲ πύργων, ἀφ᾽ ὧν ἔμελλε τὸ 
τοὺς ἀκροβολισμοὺς ἐς τοὺς προμαχομένους τοῦ τείχους 

ποιεῖσϑαι, καὶ τῶν ἄλλων μηχανῶν, αἷς κατασείειν 

ἐπενόει τὸ τεῖχος. καὶ ἤ τε τάφρος αὐτῷ ἐχώσϑη οὐ 
χαλεπῶς καὶ οἱ πύργοι προσήγοντο ἤδη. οἱ δὲ ἐκ τῆς 

«“λικαρνασσοῦ νυκτὸς ἐκδραμόντες, ὡς ἐμπρῆσαι τούς τι 
τὲ πύργους καὶ ὅσαι ἄλλαν μηχαναὶ προσηγμέναν ἢ οὐ 
πόρρω τοῦ προζσ)άγεσϑαι ἦσαν, ὑπὸ τῶν φυλακῶν τε 

τῶν Μακεδόνων καὶ ὅσοι ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ ἐξεγερ- 
ϑέντες παρεβοήϑησαν οὐ χαλεπῶς κατεκλείσϑησαν ἐς 

10 τὰ τείχη αὖϑις. καὶ ἀπέϑανον αὐτῶν ἄλλοι τ ἐς ἐβ- 530 
δομήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ Νεοπτόλεμος ὁ ᾿ἀρραβαίου, 
τοῦ ᾿Αμύντου ἀδελφός, τῶν παρὰ ΖΙαρεῖον αὐτομολη- 
σάντων᾽ τῶν δὲ ᾿4λεξάνδρου στρατιωτῶν ἀπέθανον μὲν 
ἐς ἑκκαίδεκα, τραυματίαι δὲ ἐγένοντο ἐς τριακοσίους, 
ὅτι ἐν νυχτὶ γενομένης τῆς ἐκδρομῆς ἀφυλακτότεροι 53: 
ἐς τὸ τιτρώσκεσϑαι ἦσαν. 

Φ1: οὐ πολλαῖς δὲ ἡμέραις ὕστερον δύο τῶν Μακεδό- 

νῶν ὁπλῖται ἐκ τῆς [ὕστερον] Περδίκκου τάξεως ξυσχη- 

νοῦντές τε καὶ ὅμα ξυμπίνοντες αὑτόν τὸ καὶ τὰ αὑτοῦ 

ἑχάτερος ἐπὶ μέγα τῷ λόγῳ ἦγεν. ἔνϑα δὴ φιλοτιμέα 530 
τε ἐσπίπτει αὐτοῖς, καί τι καὶ ὁ οἷνος ὑπεϑέρμαινεν, 

οῦ 

φῷ 

μπ. 
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ὥστε ὁπλισάμενοι αὐτοὶ ἐπὶ σφῶν προσβάλλουσι τῷ 
τείχει κατὰ τὴν ἄκραν τὴν πρὸς Μύλασα μάλιστα τε- 
τραμμένην, ὡς ἐπίδειξιν τῆς σφῶν ῥώμης μᾶλλόν τι 
ἢ πρὸς πολεμίους μετὰ κινδύνου τὸν ἀγῶνα ποιησό- 

δ μενοι. καὶ τούτους κατιδόντες τινὲς τῶν ἐκ τῆς πό- 

λεως δύο τε ὄντας καὶ οὐ ξὺν λογισμῷ προσφερομένους 

τῷ τείχει ἐπεκϑέουσιν. οἱ δὲ τοὺς μὲν ἐγγὺς πελά- 
ὅαντας ἀπέχτειναν, πρὸς δὲ τοὺς ἀφεστηκότας ἠχροβο- 
λέξοντο, πλεονεχτούμενοι τῷ τε πλήϑει καὶ τοῦ χωρίου 

10 τῇ χαλεπότητι, ὅτι ἐξ ὑπερδεξίου τοῖς πολεμίοις ἡ 

ἐπιδρομή τὸ καὶ ὃ ἀκροβολισμὸς ἐγίνετος καὶ ἐν 
τούτῳ ἀντεχϑέουσί τινες καὶ ἄλλοι τῶν τοῦ Περδίχκου 
στρατιωτῶν, καὶ ἀπὸ τῆς “4λικαρνασσοῦ ἄλλοι καὶ ξυμ- 
πίπτει μάχη καρτερὰ πρὸς τῷ τείχεν᾽ καὶ κατακλδίονται 

16 αὖϑις πρὸς τῶν Μακεδόνων εἴσω τῶν πυλῶν οἱ ἐπεκ- 

δραμόντες. παρ᾽ ὀλίγον δὲ ἦλϑε καὶ ἁλῶναν ἡ πόλις. 
τά τὸ γὰρ τείχη ἐν τῷ τότε οὐκ ὃν ἀκριβεῖ φυλακῇ ἦν 
καὶ δύο πύργοι καὶ μεσοπύργιον ἐς ἔδαφος καταπεπτω- 
κότα οὐ χαλεπὴν ἂν τῷ στρατεύματι, εἰ ἅπαν προσ- 

50 ἥψατο τοῦ ἔργου, τὴν ἐς τὸ τεῖχος πάροδον παρέσχε, 
καὶ ὃ τρίτος πύργος κατασεσεισμένος οὐδὲ οὗτος χαλε- 

πῶς ἂν ἠρίφϑη ὑπορυσσόμδενος" ἀλλὰ ἔφϑησαν γὰρ 
ἀντὶ τοῦ πεπτωκότος τείχους ἔσωϑεν πλίνϑινον μη- 

νοξδιδὲς ἀντοικοὃ ομησάμενον οὐ χαλεπῶς ὑπὸ πολυ- 

46 χειρίας. 
Καὶ τούτῳ ἐπῆγε τῇ ὑστεραίᾳ τὰς μηχανὰς ᾿4λέξ- 

ανδρος᾽ καὶ ἐχδρομὴ αὖϑις γίγνεται τῶν ἐκ τῆς πό- 
λδὼς ἐπὶ τῷ ἐμπρῆσαι τὰς μηχανάς. καὶ μέρος μέν τι 

τῶν πλησίον τοῦ τείχους γέρρων καὶ δνὸς τῶν πύργων 
80. τῶν ξυλίνων κατεχαύϑη, τὰ δὲ ἄλλα διεφύλαξαν οἱ 

περὶ Φιλώταν τε καὶ Ἑλλάνικον, οἷς ἡ φυλακὴ αὐτῶν 

ι9 
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ἐπετέτραπτο᾽ ὡς δὲ καὶ ᾿4λέξανδρος ἐπεφάνη ἐν τῇ 
ἐκδρομῇ, τάς τε δᾷδας, ὅσας ἔχοντες ἐκβεβοηϑήκεσαν, 
ἀφέντες καὶ τὰ ὅπλα οἱ πολλοὶ αὐτῶν ῥίψαντες εἴσω 

τοῦ τείχους ἔφευγον. καίτοι τά γε πρῶτα τῇ φύσει 

τε τοῦ χωρίου, ὑπερδεξίου ὄντος, ἐπεκράτουν καὶ οὐ 
κατὰ μέτωπον μόνον ἠκροβολίζοντο ἐς τοὺς προμαχο-- 

μένους τῶν μηχανῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν πύργων, οἵ δὴ 
ἑχατέρωϑεν τοῦ ἐρηριμμένου τείχους αὐτοὶ ὑπολελειμ’- 

μένον ἐκ πλαγίου τὲ καὶ μόνον οὐ κατὰ νώτου παρεῖχον 
ἀχροβολίξεσϑαν ἐς τοὺς τῷ ἀντῳκοδομημένῳ τείχει 
προσάγοντας. 

Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις ἐπάγοντος αὖϑις 
᾿4λεξάνδρου τὰς μηχανὰς τῷ πλινϑίνῳ τῷ ἐντὸς τείχει, 
καὶ αὐτοῦ ἐφεστηχότος τῷ ἔργῳ, ἐκδρομὴ γίνεται παν-- 
δημεὶ ἐκ τῆς πόλεως, τῶν μὲν κατὰ τὸ ἐρηριμμένον 
τεῖχος, ἦ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος ἐπετέτακτο, τῶν δὲ κατὰ 
τὸ Τρίπυλον, ἦἧ οὐδὲ πάνυ τι προσδεχομένοις τοῖς 
Μακεδόσιν ἦν. καὶ οἱ μὲν δᾷδάς τὲ ταῖς μηχαναῖς 
ἐνέβαλλον καὶ ὅσα ἄλλα ἐς τὸ ἐξάψαι τε φλόγα καὶ 

ἐπὶ μέγα προχαλέσασϑαι, τῶν δὲ ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον 
αὐτῶν τε ἐμβαλλόντων ἐς αὐτοὺς ἐρρωμένως καὶ ταῖς 
μηχαναῖς ἀπὸ τῶν πύργων λίϑων τὲ μεγάλων ἀφιεμέ- 
νῶν καὶ βελῶν ἐξακοντιξομένων οὐ χαλεπῶς ἀπεστρά- 

φησάν τὸ καὶ ἔφυγον ἐς τὴν πόλιν. καὶ φόνος ταύτῃ 
οὐχ ὀλίγος ἐγένετο, ὅσῳ πλείονές τὸ καὶ ξὺν μείξονι 
τῇ τόλμῃ ἐξέδραμον. οἱ μὲν γὰρ δἰς χεῖρας ἐλθόντες 

τοῖς Μακεδόσιν ἀπέϑανον, οἱ δὲ ἀμφὶ τῷ τείχει τῷ 
καταπεπτωχότι. στενοτέρας τε ἢ κατὰ τὸ πλῆϑος αὐτῶν 
τῆς παρόδου οὔσης καὶ τῶν κατερηριμμένων τοῦ τεί- 

χους χαλεπὴν τὴν ὑπέρβασιν αὐτοῖς παρεχόντων. 
Τοῖς δὲ κατὰ τὸ Τρίπυλον ἐκδραμοῦσιν ἀπήντα 

80 



ΦΊ, 6 -- 98. 1. 43 

Πτολεμαῖος ὃ σωματοφύλαξ ὁ βασιλικός, τήν τε 

᾿4“δαίου καὶ Τιμάνδρου ἅμα οἷ τάξιν ἄγων καὶ ἔστιν 
οὺς τῶν ψιλῶν" καὶ οὗτοι οὐδὲ αὐτοὶ χαλεπῶς ἐτρέ- 

ψαντο τοὺς ἐχ τῆς πόλεως. ξυνέβη δὲ καὶ τούτοις ἐν 

5 τῇ ἀποχωρήσει κατὰ στενὴν γέφυραν τὴν ἐπὶ τῆς τά- 

φρου πεποιημένην φεύγουσι τήν τὸ γέφυραν αὐτὴν 

ὑπὸ πλήθους ξυντρῖψαι καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἐς τὴν 

τάφρον ἐμπεσόντας τοὺς μὲν ὑπὸ σφῶν καταπατηϑέν- 
τας διαφϑαρῆναι, τοὺς δὲ καὶ ἄνωϑεν ὑπὸ τῶν Μα- 

1το χεδόνων βαλλομένους. ὃ πλεῖστος δὲ φόνος περὶ ταῖς 

πύλαις αὐταῖς ξυνέβη, ὅτι ἡ ξύγκλεισις τῶν πυλῶν 

φοβερά τε καὶ πρὸ τοῦ καιροῦ γενομένη, δεισάντων 
νὴ συνεισπέσοιεν τοῖς φεύγουσιν ἐχόμδνοι αὐτῶν οἱ 
Μακεδόνες. πολλοὺς καὶ τῶν φιλίων τῆς εἰσόδου 

16 ἀπέκλεισεν, ος πρὸς αὐτοῖς τοῖς τείχεσιν οἱ Μακε- 

δόνες διέφϑειραν. καὶ παρ᾽ ὀλίγον ἧκον ἁλῶναι ἡ 
πόλις, εἰ μὴ ᾿4λέξανδρος ἀνεκαλέσατο τὸ στράτευμα, 
ἔτι διασῶσαι ἐθέλων τὴν ““λικαρνασσόν, εἴ τι φίλιον 
ἐνδοθείη ἐκ τῶν ““λικαρνασσέων. ἀπέθανον δὲ τῶν 

90 μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐς χιλίους, τῶν δὲ ξὺν ᾿4λεξάνδρῳ 

ἀμφὶ τοὺς τεσσαράχοντα, καὶ ἐν τούτοις Πτολεμαῖός 

τε ὃ σωματοφύλαξ καὶ Κλέαρχος ὃ τοξάρχης καὶ 
᾿4δαῖος (δὲ χιλιάρχης, οὗτοι καὶ ἄλλοι τῶν οὐκ ἠμελη- 
μένων Μακεδόνων. 

48. Ἤνϑα δὴ ξυνελθόντες οἱ ἡγεμόνες τῶν Περσῶν, 
᾿Οροντοβάτης τὲ καὶ Μέμνων, καὶ ἐκ τῶν παρόντων 
γνόντες σφᾶς τὸ οὐ δυναμένους ἐπὶ πολὺ ἀντέχειν τῇ 

πολιορκίᾳ καὶ τοῦ τείχους τὸ μέν τι καταπεπτωχὸς 
ἤδη ὁρῶντες, τὸ δὲ καὶ κατασεσεισμένον, πολλοὺς δὲ 

80) τῶν στρατιωτῶν ἐν ταῖς ἐκδρομαῖς τοὺς μὲν διεφϑαρ- 

μένους, τοὺς δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ τετρῶσϑαι ἀπομάχους 
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ὄντας, ταῦτα ἐν νῷ λαβόντες ἀμφὶ δευτέραν φυλακὴν 
τῆς νυχτὸς τόν τε ξύλινον πύργον, ὃν αὐτοὶ ἀντ- 
φκοδόμησαν ταῖς μηχαναῖς τῶν πολεμίων, ἐμπιπρᾶσι 
καὶ τὰς στοάς, ἐν αἷς τὰ βέλη αὐτοῖς ἀπέκειτο. ἐνέβα- 
λον δὲ καὶ ταῖς οἰκίαις πῦρ ταῖς πλησίον τοῦ τείχους" 
τῶν δὲ καὶ προσήψατο ἡ φλὸξ ἀπό τε τῶν στοῶν καὶ 
τοῦ πύργου πολλὴ ἀπενεχϑεῖσα καί τι καὶ τοῦ ἀνέμου 
ταύτῃ ἐπιφέροντος" αὐτῶν δὲ οἱ μὲν ἐς τὴν ἄκραν 
τὴν ἐν τῇ νήσῳ ἀπεχώρησαν, οἱ δὲ ἐς τὴν Σαλμακίδα, 
ἄκραν οὕτω καλουμένην. ᾿4λεξάνδρῳ δὲ ὡς ἐξηγγέλϑη 
ταῦτα πρός τινῶν αὐτομολησάντων ἐκ τοῦ ἔργου καὶ 
τὸ πῦρ πολὺ καϑεώρα αὐτός, καίτοι ἀμφὶ μέσας που 
νύχτας ἦν τὸ γιγνόμενον, ὁ δὲ καὶ ὃς ἐξαγαγὼν 
τοὺς Μακεδόνας τοὺς μὲν ἔτι ἐμπιπράντας τὴν πόλιν 
ἔχτεινεν, ὅσοι δὲ ἐν ταῖς οἰκίαις χαταλαμβάνοιντο τῶν 
“Ἁλικαρνασσέων, τούτους δὲ σώξειν παρήγγειλεν. 

Ἤδη τὲ ἠὼς ὑπέφαινε καὶ κατιδὼν τὰς ἄκρας, ὡς 
οἵ τὲ Πέρσαι καὶ οἱ μισϑοφόροι κατειλήφεσαν, ταύτας 
μὲν ἀπέγνω πολιορκεῖν, τριβήν τε ἐπινοῶν οὐχ ὀλέγην 
ἔσεσθαί οἱ ἀμφ᾽ αὐτὰς τῇ φύσει τῶν χωρίων καὶ οὐ 
παρὰ μέγα εἷναι ἐξελόντι οἱ τὴν πόλιν ἤδη πᾶσαν. ϑάψας 
δὲ τοὺς ἀποθανόντας ἐν τῇ νυχτὶ τὰς μὲν μηχανὰς ἐς 
Τράλλεις ἀπαγαγεῖν ἐκέλευσε τοὺς ἐπ᾽ αὐταῖς τεταγμέ- 
νους, αὐτὸς δὲ τὴν πόλιν ἐς ἔδαφος κατασχάψας αὐτῆς 
τὸ ταύτης καὶ τῆς ἄλλης Καρίας φυλακὴν ἐγκαταλιπὼν 
ξένους μὲν πεζοὺς τρισχιλίους, ἱππέας δὲ ἐς διακοσίους 
καὶ Πτολεμαῖον ἡγεμόνα αὐτῶν ἐπὶ Φρυγίας ἐστέλλετο. 
τῆς δὲ Καρίας ξυμπάσης σατραπεύειν ἔταξεν ᾿δαν, 
ϑυγατέρα μὲν “Ἑκατόμνω, γυναῖκα δὲ “Ἰδριέως, ὃς καὶ 
ἀδελφὸς αὐτῇ ὧν κατὰ νόμον τῶν Καρῶν ξυνῴκει. 
καὶ ὃ μὲν “Ιδριδὺς τελευτῶν ταύτῃ ἐπέτρεψε τὰ πράγ- 
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ματα, νενομισμένον ἐν τῇ ᾿4σίᾳ ἔτι ἀπὸ Σεμιράμδως 
καὶ γυναῖκας ἄρχειν ἀνδρῶν. Πιξώδαρος δὲ τὴν μὲν 

ἐκβάλλει τῆς ἀρχῆς, αὐτὸς δὲ κατεῖχε τὰ πράγματα. 
τελδυτήσαντος δὲ Πιξωδάρου ᾿Οροντοβάτης τὴν Καρῶν 8 

5 ἀρχὴν ἐκ βασιλέως πεμφϑεὶς εἶχε, γαμβρὸς ὧν Πιξοω- 
δάρου. Ἅδα δὲ Ἅλινδα μόνον κατεῖχε, χωρίον τῆς 
Καρίας ἐν τοῖς ὀχυρώτατον, καὶ ἐσβαλόντι ᾿4λεξάνδρῳ 
ἐς Καρίαν ἀπήντα, τά τε 'ἄλινδα ἐνδιδοῦσα καὶ παῖδά 
οἱ τυϑεμένη ᾿4λέξανδρον. καὶ ᾿4λέξανδρος τά τε Ἄλινδα 

1ο αὐτῇ ἐπέτρεψε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ παιδὸς οὐκ ἀπηξίωδε, 
καὶ ἐπειδὴ 4λικαρνασσόν τε ἐξεῖλε καὶ τῆς ἄλλης Κα- 
ρίας ἐπεχράτησεν, αὐτῇ ἄρχειν ἁπάσης ἔδωκε. 

Τῶν Μακεδόνων δὲ ἔστιν οὗ συνεστρατευμένοι 94 
᾿4λεξάνδρῳ ἦσαν νεωστὶ πρὸ τῆς στρατιᾶς γεγαμηκό- 

18 τδς᾽ καὶ τούτων ἔγνω οὐκ ἀμελητέα εἶναί οἱ ᾿4λέξαν- 
δρος. ἀλλ ἐχπέμπει γὰρ αὐτοὺς ἐκ Καρίας διαχειμά- 
ὅοντας ὃν Μακεδονίῳς ἅμα ταῖς γυναιξίν, ἐπιτάξας 

αὐτοῖς Πτολεμαῖόν τε τὸν Σελεύκου, ἕνα τῶν σωμα- 

τοφυλάχων τῶν βασιλικῶν, καὶ τῶν στρατηγῶν Κοῖνόν 

9.0 τὲ τὸν Πολεμοχράτους καὶ Μελέαγρον τὸν Νεοπτολέ- 

μου, ὅτι καὶ αὐτοὶ τῶν νδογάμων ἧσαν, προστάξας, 
ἐπειδὰν αὐτοί τὲ ἐπανίωσι καὶ τοὺς μετὰ σφῶν ἐχ- 

πεμφϑέντας ἐπαναγάγωσι, καταλέξαι ἱππέας τὸ καὶ 
πεζοὺς ἐκ τῆς χώρας ὕσους πλείστους. καὶ τῷ ἔργῳ 

9.5 τῷδε, εἴπερ τινὶ ἄλλῳ, εὐδοκίμησε παρὰ Μακεδόσιν 
᾿4λέξανδρος. ἔπεμψε 'δὲ καὶ Κλέανδρον τὸν Πολεμο- 

᾿ κράτους ἐπὶ ξυλλογῇ στρατιωτῶν εἰς Πελοπόννησον. 
Παρμενίωνα δὲ πέμσει ἐπὶ Σάρδεων, δοὺς αὐτῷ 8ὃ 

τῶν τε ἑταίρων ἱππαρχίαν καὶ τοὺς Θετταλοὺς ἱππέας 
40 καὶ τοὺς ἄλλους ξυμμάχους καὶ τὰς ἁμάξας ἄγειν" καὶ 

κελεύει προϊέναι ἀπὸ Σάρδεων ἐπὶ Φρυγίαν. αὐτὸς 

τὸ 
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δὲ ἐπὶ Δυκίας τὸ καὶ Παμφυλίας ἤει, ὡς τῆς παρα- 
λίου κρατήσας ἀχρεῖον καταστῆσαι τοῖς πολεμίοις τὸ 

ναυτικόν. καὶ πρῶτον μὲν ἐν παρόδῳ Ὕπαρνα, χωρίον 
ὀχυρόν, φυλακὴν ἔχον ξένους μισθοφόρους, ἐξ ἐφόδου 
ἔλαβεν" οἱ δ᾽ ἐκ τῆς ἄκρας ξένοι ὑπόσπονδοι ἐξῆλϑον. ὁ 
ἔπειτα εἰσβαλὼν εἷς Δυκίαν Τελμισσέας μὲν ὁμολογίᾳ 

προσηγάγετο, περάσας δὲ τὸν Ξάνϑον ποταμὸν Πίναρα 

καὶ άνθϑον τὴν πόλιν καὶ Πάταρα ἐνδοϑέντα ἔλαβε 
καὶ ἄλλα ἐλάττω πολίσματα ἐς τριάκοντα. 

Ταῦτα καταπράξας ἐν ἀχμῇ ἤδη τοῦ χειμῶνος ἐς τὸ 

τὴν Μιλυάδα καλουμένην χώραν ἐσβάλλει, ἤ ἐστι μὲν 
τῆς μεγάλης Φρυγίας, ξυνετέλδι δὲ ἐς τὴν Δυχίαν 
τότε, οὕτως ἐκ βασιλέως μεγάλου τεταγμένον. καὶ ἐν- 

ταῦϑα Φασηλιτῶν πρέσβεις ἧκον περὶ φιλίας τὲ καὶ 
χρυσῷ στεφάνῳ στεφανῶσαι ᾿4λέξανδρον᾽ καὶ ὑπὲρ τῶν τ 
αὐτῶν ἐπικηρυκδυόμενοι ἐπρέσβευον Δυκίων τῶν κάτω 
οἱ πολλοί. ᾿Δ4λέξανδρος δὲ Φασηλίτας τε καὶ Δυκίους 

παραδοῦναι τὰς πόλεις τοῖς ἐπὶ τοῦτο στελλομένοις 
ἐκέλευσε καὶ παρεδόϑησαν ξύμπασαι. αὐτὸς δὲ ὀλίγον 
ὕστερον ἐς τὴν Φασηλίδα παραγενόμενος συνεξαιρεῖ 30 
αὐτοῖς φρούριον ὀχυρόν, ἐπιτετειχισμένον τῇ χώρᾳ 
πρὸς Πισιδῶν, ὅϑεν δρμώμενοι οἱ βάρβαροι πολλὰ 

ἔβλαπτον τῶν Φασηλιτῶν τοὺς τὴν γῆν ἐργαξομένους. 
Ἔτι δὲ αὐτῷ περὶ τὴν Φασηλίδα ὄντι ἐξαγγέλλεται 

᾿4λέξανδρον τὸν ᾿Δξρόπου ἐπιβουλεύειν, τά τε ἄλλα τῶν 30 
ἑταίρων ὄντα καὶ ἐν τῷ τότε Θεσσαλῶν τῆς ἵππου 
ἄρχοντα. ἦν μὲν δὴ ὁ ᾿Δλέξανδρος οὗτος ἀδελφὸς 
Ἡρφομένους τε καὶ ᾿ἡρραβαίου τῶν ξυνεπιλαβόντων τῆς 
σφαγῆς τῆς Φιλίππου" καὶ τότε αἰτίαν σχόντα αὐτὸν 
᾿ἀλέξανδρος ἀφῆκεν, ὅτι ἐν πρώτοις τὸ ἀφίκδτο τῶν 90 
φίλων παρ᾽ αὐτόν, ἐπειδὴ Φίλιππος ἐτελεύτησε, καὶ 
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τὸν ϑώραχα συνενδὺς συνηκολούϑησεν αὐτῷ εἷς τὰ 

βασίλεια: ὕστερον δὲ καὶ ἐν τιμῇ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχε, 
στρατηγόν τε ἐπὶ Θράκης στείλας καὶ ἐπειδὴ Κάλας ὁ 
τῶν Θετταλῶν ἵππαρχος ἐπὶ σατραπείᾳ ἐξεπέμφϑη, 

5 αὐτὸν ἀπέδειξεν ἄρχειν τῆς Θεσσαλικῆς ἵππου. τὰ δὲ 

τῆς ἐπιβουλῆς ἐξηγγέλϑη ὧδε. 
Ζαρεῖος, ἐπειδὴ ᾿ἡμύντας αὐτομολήσας παρ᾽ αὐτὸν 

λόγους τέ τινας καὶ γράμματα παρὰ τοῦ ᾿4λεξάνδρου 
τούτου ἐκόμισε, καταπέμπει ἐπὶ θάλασσαν Σισίνην, 

ι0ὸ ἄνδρα Πέρσην τῶν ἀμφ᾽ αὑτὸν πιστῶν, πρόφασιν μὲν 
παρὰ ᾿4τιξύην τὸν Φρυγίας σατράπην, τῇ δὲ ἀληϑείᾳ 
τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ τούτῳ συνεσόμενον καὶ πίστεις δώ- 
σοντα, δἰ ἀποχτείνειζεΣ βασιλέα ᾿4λέξανδρον, αὐτὸν 
βασιλέα καταστήσειν Μακεδονίας καὶ χρυσίου τάλαντα 

16 πρὸς τῇ βασιλείᾳ ἐπιδώσειν χίλια. ὃ δὲ Σισίνης ἁλοὺς 

πρὸς Παρμενίωνος λέγει πρὸς Παρμενίωνα ὧν ἕνεκα 

ἀπεστάλη" καὶ τοῦτον ἐν φυλακῇ πέμπει Παρμενίων 
παρ᾽ ᾿4λέξανδρον, καὶ πυνϑάνεται ταὐτὰ παρ᾽ αὐτοῦ 
ζλέξανδρος. ξυναγαγὼν δὲ τοὺς φίλους βουλὴν πρού- 

80 τίϑει, ὅ τι χρὴ ὑπὲρ ᾿4λεξάνδρου γνῶναι. καὶ ἐδόκει 
τοῖς ἑταίροις μήτε πάλαι εὖ βεβουλεῦσϑαν τὸ κράτι- 
στον τοῦ ἱππιχοῦ ἀνδρὶ οὐ πιστῷ ἐπιτρέψας, νῦν τε 
χρῆναι αὐτὸν κατὰ τάχος ἐχποδὼν ποιεῖσϑαι, πρὶν καὶ 
ἐπιτηδειότερον γενόμενον τοῖς Θετταλοῖς ξὺν αὐτοῖς τι 

36 νεωτερίδαι. καί τι καὶ ϑεῖον ἐφόβει αὐτούς. ἔτι γὰρ 
πολιορχοῦντος αὐτοῦ ᾿4λεξάνδρου “Ἁλικαρνασσὸν ἀνα- 
παύεσϑαι μὲν ἐν μεσημβρίᾳ, χελιδόνα δὲ περιπέτεσϑαι 
ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τρύξουσαν μεγάλα καὶ τῆς εὐνῆς 
ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἐπικαϑίξειν, θορυβωδέστερον ἢ κατὰ τὸ 

0 δἰιωϑὸς ᾧδουσαν" τὸν δὲ ὑπὸ καμάτου ἐγερϑῆναι μὲν 

ἀδυνάτως ἔχειν ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐνοχλούμενον δὲ πρὸς 



48 ΠΙΒΕΒῚ 

τῆς φωνῆς τῇ χειρὶ οὐ βαρέως ἀποσοβῆσαι τὴν χελι- 
δόνα᾽ τὴν δὲ τοσούτου ἄρα δεῆσαι ἀποφυγεῖν πληγεῖ- 

σαν, ὥστε ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς τοῦ ᾿4λεξάνδρου 
καϑημένην μὴ πρόσϑεν ἀνεῖναι πρὶν παντελῶς ἐξεγερ- 
ϑῆναι ᾿4λέξανδρον. καὶ ᾿Δ4λέξανδρος οὐ φαῦλον ποιη- ὁ 
σάμενος τὸ τῆς χελιδόνος ἀνεκοίνωσεν Δριστάνδρῳ τῷ 
Τελμισσεῖ, μάντει" ᾿Δρίστανδρον δὲ ἐπιβουλὴν μὲν ἔκ 
του τῶν φίλων σημαίνεσθαι αὐτῷ εἰπεῖν, σημαίνεσθαι 

δὲ καί, ὅτι καταφανὴς ἔσται. τὴν γὰρ χελιδόνα σύν- 
τροφόν τὸ εἶναι ὄρνιϑα καὶ εὔνουν ἀνθρώποις καὶ τὸ 
λάλον μᾶλλον ἢ ἄλλην ὄρνιϑα. 

Ταῦτά τε οὖν καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ Πέρσου ξυνθϑεὶς 
πέμπει ὡς Παρμενίωνα Ἀμφοτερὸν τὸν ᾿4λεξάνδρου 
μὲν παῖδα, ἀδελφὸν δὲ Κρατεροῦ. καὶ ξυμπέμπει αὐτῷ 

τῶν Περγαίων τινὰς τὴν ὁδὸν ἡγησομένους. καὶ ὁ τὸ 

᾿Ἀμφοτερὸς στολὴν ἐνδὺς ἐπιχώριον, [καὶ] ὡς μὴ γνό- 
ρίμος εἶναι κατὰ τὴν ὁδόν, λανθάνει ἀφικόμενος παρὰ 

10 Παρμενίωνα" καὶ γράμματα μὲν οὐ κομίξει παρὰ ᾿41λεξ- 

ἄνδρου" οὐ γὰρ ἔδοξε γράφειν ὑπὲρ οὐδενὸς τοιούτου 
ἐς τὸ ἐμφανές" τὰ δὲ ἀπὸ γλώσσης οἱ ἐντεταλμένα 30 

ἐξήγγειλεν, καὶ οὕτω ξυλλαμβάνεται ὁ ̓ 4λέξανδρος οὗτος 
καὶ ἐν φυλακῇ ἦν. 

80 Ἄλέξανδρος δὲ ἄρας ἐκ Φασηλίδος μέρος μέν τι 
τῆς στρατιᾶς διὰ τῶν ὁρῶν πέμπει ἐπὶ Πέργης, ἧ 
ὡδοποιήκεσαν αὐτῷ οἱ Θρᾷκες χαλεπὴν ἄλλως καὶ μα- 90 

κρὰν οὖσαν τὴν πάροδον" αὐτὸς δὲ παρὰ τὴν ϑάλασ- 
σαν διὰ τοῦ αἰγιαλοῦ ἦγε τοὺς ἀμφ᾽ αὑτόν. ἔστι δὲ 
ταύτῃ ἡ ὁδὸς οὐκ ἄλλως ὅτι μὴ τῶν ἀπ᾽ ἄρκτου ἀνέ- 
μων πνεόντων" εἰ δὲ νότον κατέχοιεν, ἀπόρως ἔχδι 

8 διὰ τοῦ αἰγιαλοῦ ὁδοιπορεῖν. τῷ δὲ ἐκ νότων σκληροὶ 90 
βορραῖ ἐπιπνεύσαντες, οὐκ ἄνευ τοῦ ϑείου, ὡς αὐτός 
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τὸ καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐξηγοῦντο, δὐμαρῆ καὶ ταχεῖαν 
τὴν πάροδον παρέσχον. ἐκ Πέργης δὲ ὡς προήει, ἐν- 
τυγχάνουσιν αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν πρέσβεις ᾿ἀσπενδίων 
αὐτοκράτορες, τὴν μὲν πόλιν ἐνδιδόντες, φρουρὰν δὲ 

ὁ μὴ δἰσάγειν δεόμενοι. καὶ περὶ μὲν τῆς φρουρᾶς 
πράξαντες ἀπῆλϑον, ὅσα ἠξίουν" πεντήκοντα δὲ τά- 
λαντα κελδύει τῇ στρατιᾷ δοῦναι αὐτοῖς ἐς μισϑὸν καὶ 
τοὺς ἵππους, οὗς δασμὸν βασιλεῖ ἔτρεφον. οἱ δὲ ὑπέρ 

τε τοῦ ἀργυρίου καὶ τοὺς ἵππους παραδώσειν ξυνϑέ- 

ιὸ μενοι ἀπῆλϑον. 
᾿Αλέξανδρος δὲ ἐπὶ Σίδης ἦει. εἰσὶ δὲ οἱ Σιδῆται 

Κυμαῖοι ἐχ Κύμης τῆς «ΑἸολίδος" καὶ οὗτοι λέγουσιν 
ὑπὲρ σφῶν τόνδε τὸν λόγον, ὅτι, ὡς κατῆράν τὸ ἐς 
τὴν γῆν ἐχείνην οἱ πρῶτοι ἐκ Κύμης σταλέντες καὶ 

ι6 ἐπὶ οἰκισμᾷ ἐξέβησαν, αὐτίκα τὴν μὲν “Ελλάδα γλῶσ- 
σαν ἐξελάϑοντο, εὐθὺς δὲ βάρβαρον φωνὴν ἵεσαν, 
οὐδὲ τῶν προσχώρων βαρβάρων, ἀλλὰ ἰδίαν σφῶν 
οὔπω πρόσϑεν οὖσαν τὴν φωνήν᾽ καὶ ἔκτοτε οὐ κατὰ 
τοὺς ἄλλους προσχώρους Σιδῆται ἐβαρβάριξον. κατα- Ὁ 

90 λιπὼν δὲ φρουρὰν ἐν Σίδῃ προήεν ἐπὶ Σύλλιον, χω- 
οίον ὀχυρὸν καὶ φρουρὰν ἔχον ξένων μισϑοφόρων καὶ 
αὐτῶν τῶν ἐπιχωρίων βαρβάρων. ἀλλ᾽ οὔτε τὸ Σ'ύλ- 
λιον ἐξ ἐφόδου αὐτοσχεδίου ἠδυνήϑη λαβεῖν, ἐπεί τ᾽ 
ἠγγέλϑη αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν τοὺς ᾿“σπενδίους ὅτι 

4. οὐδὲν τῶν ξυγκχειμένων πρᾶξαι ἐθέλοιεν, οὔτε τοὺς 
ἵππους παραδοῦναι τοῖς πεμφϑεῖσιν οὔτε ἀπαρυϑιῆσαι 
τὰ χρήματα, καὶ τὰ ἐκ τῆς χώρας ὅτι ἀναδσκχευασάμενοι 
ἐς τὴν πόλιν τάς τὸ πύλας ἀποκεκλείκασι τοῖς παρὰ 

““λεξάνδρου καὶ τὰ τείχη, ὅπῃ πεπονηκότα ἦν, ἐπισκευά- 
80 ζουσι. ταῦτα πυθόμενος ἐπὶ ᾿σπένδου ἀνεξεύγνυεν. 

'Ὧικισται δὲ τῆς ᾿Ασπένδου τὰ μὲν πολλὰ ἐπὶ ἄκρᾳ 51 
ΑὩΒΙΑΝῚ ΑΜΑΒΑΒΙΗ͂ θα. ΒοΟοΟΒ. Εἰ. χηΐθου. 4. 
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ὀχυρᾷ καὶ ἀποτόμῳ καὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἄκραν ὁ Εὐρυ- 
μέδων ποταμὸς ῥεῖ" ἦσαν δὲ αὐτοῖς καὶ περὶ τῇ ἄκρᾳ 
ἐν τῷ χϑαμαλῷ οὐκ ὀλίγαι οἱκήσεις καὶ τεῖχος περιεβέ- 
βλητο αὐταῖς οὐ μέγα. τὸ μὲν δὴ τεῖχος εὐθύς. ὡς 

προσάγοντα ᾿4λέξανδρον ἔγνωσαν, ἐκλείπουσιν ὅσοι 
ἐπῴκουν καὶ τὰς οἰκίας, ὅσας ὃν τῷ χϑαμαλῷ φκισμέ- 
νας οὐχ ἐδόκουν διαφυλάξαι ἂν δύνασϑαι" αὐτοὶ δὲ 

ἐς τὴν ἄκραν ξυμφεύγουσιν. ᾿4λέξανδρος δὲ ὡς ἀφ- 
ίκδτο ξὺν τῇ δυνάμει, εἴσω τοῦ ἐρήμου τείχους παρδλ- 
ϑὼν κατεστρατοπέδευσεν ἐν ταῖς οἰκίαις ταῖς καταλε- 
λειμμέναις πρὸς τῶν ᾿“σπενδίων. οἱ δὲ ᾿Δσπένδιοι ὡς 
εἶδον αὐτόν τε ᾿Δλέξανδρον παρ᾽ ἐλπίδα ἥκοντα καὶ 
τὸ στρατόπεδον ἐν κύκλῳ σφῶν πάντῃ, πέμψαντες 
πρέσβεις ἐδέοντο ἐφ᾽ οἷσπερ τὸ πρότερον ξυμβῆναι. 
καὶ ᾿Αλέξανδρος τό τὲ χωρίον ἰσχυρὸν ἰδὼν καὶ αὐτὸς 
ὡς οὐχ ἐπὶ χρόνιον πολιορκίαν παρεδσχδυασμένος ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς μὲν οὐδὲ ὡς ξυνέβη πρὸς αὐτούς" ὁμήρους 

δὲ δοῦναι σφῶν τοὺς δυνατωτάτους ἐχέλδυσεν καὶ 
τοὺς ἵππους, οὖς πρόσϑεν ὡμολόγησαν, καὶ ἑκατὸν 
τάλαντα ἀντὶ τῶν πεντήκοντα, καὶ πείϑεσθαι τῷ σα- 
τράπῃ τῷ (ὑπ ᾿Δλεξάνδρου ταχϑέντι καὶ φόρους 
ἀποφέρειν ὅσα ἔτη Μακεδόσι, καὶ ὑπὲρ τῆς χώρας 
διακρυιϑῆναι, ἣν τῶν προσχώρων οὖσαν βίᾳ κατέχειν 
ἐν αἰτίᾳ ἧσαν. 

Ὡς δὲ πάντα οἱ ἐπεχώρησαν, ἀνέξευξεν ἐς Πέργην, 
κἀκεῖθεν ἐς Φρυγίαν ὥρμητο᾽ ἦν δὲ αὐτῷ ἡ πορεία 
παρὰ Τελμισσὸν πόλιν. οἱ δὲ ἄνθρωποι οὗτοι τὸ 
μὲν γένος Πισίδαι εἰσὶ βάρβαροι, χωρίον δὲ οἰκοῦσιν 
ὑπερύψηλον καὶ πάντῃ ἀπότομον, καὶ ἡ ὁδὸς παρὰ 
τὴν πόλιν χαλεπή. καϑήκδι γὰρ ἐχ τῆς πόλδως ὄρος 
ἔστε ἐπὶ τὴν ὁδόν, καὶ τοῦτο μὲν αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ 

σι 

δῦ 
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ἀποπαύεται, ἀντίπορον δὲ αὐτῷ ἄλλο ὅρος ἐστὶν οὐ 
μεῖον ἀπότομον. καὶ ταῦτα τὰ ὄρη ὥσπερ πύλας ποιεῖ 

ἐπὶ τῇ ὁδῷ, καὶ ἔστιν ὀλίγῃ φυλακῇ κατέχοντας τὰ 
ὄρη ταῦτα ἄπορον ποιεῖν τὴν πάροδον. καὶ τότε οἱ 

56 Τελμισσεῖς πανδημεὶ ἐχβεβοηϑηκότες ἀμφότερα τὰ ὄρη 
κατεῖχον. ταῦτα δὴ ἰδὼν ᾿4λέξανδρος στρατοπεδεύεσϑαι 

αὐτοῦ, ὕπως εἶχον, ἐκέλευε τοὺς Μακεδόνας, γνοὺς, 
ὅτι οὐ μενοῦσι πανδημεὶ οἱ Τελμισσεῖς αὐλιξομένους 

σφᾶς ἰδόντες, ἀλλ᾿ ἀποχωρήσουσιν ἐς τὴὐ πόλιν πλη- 

1ὸ σίον οὖσαν οἱ πολλοὶ αὐτῶν, ὅσον φυλακὴν κατα- 
λιπόντες ἐπὶ τοῖς ὄρεσι. καὶ ξυνέβη, ὅπως εἴκαξεν" οἱ 
μὲν γὰρ πολλοὶ αὐτῶν ἀπῆλϑον, αἱ φυλακαὶ δὲ ἐγκατ- 
ἔμειναν. καὶ ἐπὶ τούτους εὐθὺς ἀναλαβὼν τούς τὸ 
τοξότας καὶ τὰς τῶν ἀχοντιστῶν τάξεις καὶ τῶν ὃπλι- 

ιό τῶν ὅσοι κουφότεροι ἐπήγαγεν. οἱ δὲ οὐκ ἔμειναν 
βαλλόμενοι, ἀλλὰ ἔλιπον τὸ χωρίον" καὶ ᾿4λέξανδρος 
ὑπερβαλὼν τὰ στενὰ πρὸς τῇ πόλει κατεστρατοπέδευσε. 

Καὶ ἐνταῦϑα ἀφικνοῦνται παρ᾽ αὐτὸν Σελγέων 
πρέσβεις. οἱ δέ εἶσι καὶ αὐτοὶ Πισίδαι βάρβαροι καὶ 

40 πόλιν μεγάλην οἰκοῦσιν καὶ αὐτοὶ μάχιμοί εἶσιν" ὅτι 

δὲ πολέμιοι τοῖς Τελμισσεῦσιν ἐκ παλαιοῦ ἐτύγχανον, 
ὑπὲρ φιλίας πρὸς ΄4λέξανδρον πεπρεσβευμένοι ἦσαν. 
καὶ πρὸς τούτους σπένδεται ᾿4λέξανδρος, καὶ ἐκ τού- 

του πιστοῖς ἐς ἅπαντα ἐχρήσατο. τὴν Τελμισσὸν δὲ 
46 ἀπέγνω ἑλεῖν ἂν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ Σαγαλασ- 

σοῦ ἐστέλλετο. ἦν δὲ καὶ αὕτη οὐ μικρὰ πόλις" Πι- 
σίδαι καὶ ταύτην ᾧκουν, καὶ ἐδόκουν πάντων Πισιδῶν 
μαχίμων ὄντων αὐτοὶ εἷναι [οἱ] μαχιμώτατοι" καὶ τότε 
τὸν λόφον τὸν πρὸ τῆς πόλεως, ὅτι καὶ οὗτος οὐ μεῖον 

80 τοῦ τείχους ὀχυρὸς ἐς τὸ ἀπομάχεσθαι ἦν, κατειλη- 
φότες προσέμενον. ᾿4λέξανδρος δὲ τὴν μὸν φάλαγγα 
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τῶν Μακεδόνων τάττει ὧδε᾽ ἐπὶ μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως, 

ἕνα καὶ αὐτὸς ἐπετέτακτο, τοὺς ὑπασπιστὰς εἶχεν, ἐχο- 
μένους δὲ τούτων τοὺς πεξεταίρους ἔστε ἐπὶ τὸ εὐώ- 

νυμον παρατείνας, ὡς ἑκάστοις τῶν στρατηγῶν ἡ ἦγε- 
μονία τῆς τάξεως ὃν τῇ τότε ἡμέρᾳ ἦν. ἐπὶ δὲ τῷ 

δὐωνύμῳ ἐπέταξεν ἡγεμόνα ᾿ἀμύνταν τὸν ᾿ἀρραβαίου. 
προετάχϑησαν δὲ αὐτῷ τοῦ μὸν δεξιοῦ κέρως οἵ τὲ 
τοξόται καὶ οἱ ᾿Δἀγριᾶνες, τοῦ δὲ δὐωνύμου οἱ ἀκον- 
τισταὶ οἱ Θέᾶκες, ὧν ἡγεῖτο Σιτάλκης" οἱ γὰρ ἱππεῖς 

αὐτῷ οὐκ ὠφέλιμοι ἐν τῇ δυσχωρίᾳ ἦσαν. τοῖς Πισί- 1ο 
δαις δὲ καὶ Τελμισσεῖς προσβεβοηθηκότες ξυνετάξαντο. 

Ἤδη τὸ οἱ ἀμφ᾽ “4λέξανδρον προσβεβληκότες τῷ 
ὄρει. ὅπερ κατεῖχον οἱ Πισίδαι, κατ᾽ αὐτὸ τὸ ἀποτο- 
μώτατον τῆς ἀνόδου ἧσαν, καὶ ἐν τούτῳ ἐπιτίϑενται 
αὐτοῖς οἱ βάρβαροι λόχοις κατὰ κέρας ἑκάτερον, ἧ σφίσι 
μὲν εὐπροσοδώτατον ἦν, τοῖς πολεμίοις δὲ χαλεπωτάτη 
ἡ πρόσβασις. καὶ τοὺς μὲν τοξότας, οἷα δὴ οὔτε ἀκρι- 
βῶς ὡπλισμένους καὶ πρώτους πελάσαντας, ἐτρέψαντο, 
οἱ δὲ ᾿ἀγριᾶνες ἔμειναν. ἐγγὺς γὰρ ἤδη καὶ ἡ φάλαγξ 
τῶν Μακεδόνων προσῆγε καὶ πρὸ αὐτῆς ᾿4λέξανδρος 30 
ἐφαίνετο. ὡς δὲ ἐν χερσὶν ἡ μάχη ἐγένετο, γυμνοί τὲ 

οἱ βάρβαροι ὄντες ὁπλίταις προσεφέροντο καὶ πάντῃ 
κατατιτρωσκόμενοι ἔπιπτον [δὲ], ἐνταῦϑα δὴ ἐγκλίνου- 
σιν καὶ ἀπέϑανον μὲν αὐτῶν ἐς πεντακοσίους, .... 
κοῦφον γὰρ ὄντες καὶ ἔμπειροι τῶν χωρίων οὐ χαλε- 56 
πῶς ἀπεχώρουν᾽ καὶ οἱ Μακεδόνες διὰ βαρύτητα τῶν 
ὅπλων καὶ ἀπειρίαν τῶν ὁδῶν οὐ ϑαρραλέοι ἐς τὸ 
διώκειν ἦσαν. ᾿4λέξανδρος δὲ ἐχόμενος τῶν φευγόν- 
τῶν τὴν πόλιν αὐτῶν αἱρεῖ κατὰ κράτος. τῶν δὲ ξὺν 

αὐτῷ Κλέανδρός τε ὃ στρατηγὸς τῶν τοξοτῶν ἀποϑνή- 90 
κει καὶ τῶν ἄλλων ἀμφὶ τοὺς εἴκοσιν. ᾿4λέξανδρος 

μὰ σι 
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δὲ ἐπὶ τοὺς ἄλλους Πισίδας ἦγε᾽ καὶ τὰ μέν τινα τῶν 
φρουρίων βίᾳ ἐξεῖλε, τὰ δὲ ὁμολογίᾳ προσηγάγετο. 

᾿Εντεῦϑεν δὲ ἤει ἐπὶ Φρυγίας παρὰ τὴν λίμνην, 39 
ἧ ὄνομα ᾿ἀσκανία, ἐν ἧ ἅλες πήγνυνται αὐτόματοι, καὶ 

5 τούτοις χρῶνται οἱ ἐπιχώριοι οὐδὲ θαλάσσης τι ἐπὶ 
τούτῳ δέονται" καὶ ἀφικνεῖται ἐς Κελαινὰς πεμπταῖος. 

ἐν δὲ ταῖς Κελαιναῖς ἄκρα ἦν πάντῃ ἀπότομος, καὶ 

ταύτην φυλακὴ κατεῖχεν ἐκ τοῦ σατράπου τῆς Φρυγίας 
Κᾶρες μὲν χίλιοι, Ἕλληνες δὲ μισϑοφόροι ἕχατόν. 

ιο καὺ οὗτοι πρεσβεύονται παρ᾽ ᾿4λέξανδρον, ἐπαγγελλό- 3 
μενοι, δὶ μὴ ἀφίκοιτό σφισι βοήϑεια ἐν ἡμέρᾳ ἧ 
ξυνέχειτο, φράσαντες τὴν ἡμέραν, ὅτι παραδώσουσι τὸ 
χωρίον. καὶ ἔδοξε ταῦτα ᾿Δλεξάνδρῳ ὠφελιμώτερα ἢ 
πολιορκεῖν ἄπορον πάντῃ προσφέρεσθαι τὴν ἄκραν. 

ι πρὸς μὲν δὴ ταῖς Κελαιναῖς φυλακὴν καταλείπει στρα- 8 
τιώτας ἐς χιλίους καὶ πεντακοσίους. μείνας δὲ αὐτοῦ 

ἡμέρας δέκα καὶ σατράπην ἀποδείξας Φρυγίας ᾿ἀντί- 
γονον τὸν Φιλίππου, ἐπὶ δὲ τοὺς συμμάχους ἀντ᾽ ἐκεί- 
νου στρατηγὸν Βάλακρον τὸν ᾿ἀμύντου ἐπιτάξας, αὐτὸς 

0 ἐπὶ Γορδίου ἐστέλλετο. καὶ Παρμενίωνι ἐπέστειλεν, 
ἄγοντα ἅμα οἷ τὴν δύναμιν ἐκεῖσε ἀπαντᾶν" καὶ 
ἀπήντα ξὺν τῇ δυνάμει Παρμενίων. καὶ οἱ νεόγαμοι 4 
δὲ οἱ ἐπὶ Μακεδονίας σταλέντες εἰς Γόρδιον ἧκον. καὶ 

ξὺν αὐτοῖς ἄλλη στρατιὰ καταλεχϑεῖσα, ἣν ἦγε Πτο- 
45 λδμαῖός τὸ ὃ Σελεύχου καὶ Κοῖνος ὁ Πολεμοκράτους 

καὶ Μελέαγρος ὃ Νι»εοπτολέμου, πεζοὶ μὲν Μακεδόνες 

τρισχίλιοι, ἱππεῖς δὲ ἐς τριακοσίους καὶ Θεσσαλῶν ἱπ- 
πεῖς διακόσιοι, ᾿Ηλείων δὲ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, ὧν 
ἡγεῖτο ᾿4λκίας ᾿Ηλεῖος. 

:8᾽΄᾽Ἡ Τὸ δὲ Γύρδιον ἔστι μὲν τῆς Φρυγίας τῆς ἐφ᾽ Ἑλ- ὃ 
λησπόντου, κεῖται δὲ ἐπὶ τοῦ Σαγγαρίου ποταμοῦ" 
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τοῦ δὲ Σαγγαρίου αἱ μὲν πηγαὶ ἐκ Φρυγίας εἰσίν, 
αὐτὸς δὲ διὰ τῆς Θρᾳκῶν τῶν Βιϑυνῶν χώρας ἐξίη- 
σιν ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον. ἐνταῦϑα καὶ ᾿4ϑηναίων 
πρεσβεία παρ᾽ ᾿4λέξανδρον ἀφίκετο, δεόμενοι ᾿4λεξάν- 
ὅρου ἀφεῖναί σφισι τοὺς αἰχμαλώτους, οὗ ἐπὶ Γρανίχῳ 5 
ποταμῷ ἐλήφϑησαν ᾿4ϑηναίων ξυστρατευόμενοι τοῖς 
Πέρσαις καὶ τότε ἐν Μακεδονίᾳ ξὺν τοῖς δισχιλίοις 

δεδεμένοι ἦσαν" καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἄπρακτοι ἐν τῷ τότε 
ἀπῆλθον. οὐ γὰρ ἐδόκει ἀσφαλὲς εἶναι ᾿4λεξάνδρῳ 
ἔτι ξυνεστῶτος τοῦ πρὸς τὸν Πέρσην πολέμου ἀνεῖναί τὸ 

τι τοῦ φόβου τοῖς Ἔλλησιν, ὅσοι ἐναντία τῇ ᾿Ελλάδι 
στρατεύεσϑαν ὑπὲρ τῶν βαρβάρων οὐκ ἀπηξίωσαν᾽ 
ἀλλ᾿ ἀποκρίνεται, ἐπειδὰν τὰ παρόντα καλῶς γένηται, 
τότε ἥκειν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν πρεσβευομένους. 



ΑΡΡΙΑΝΟΥ͂ 
ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ ΔΑΝΑΒΑΣΕΩΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΔἁΦΕΥΤΈΕΡΟΝ. 

Ἐκ ὃὲ τούτου Μέμνων τοῦ τε ναυτικοῦ παντὸς 

ἡγεμὼν ἐκ βασιλέως Ζαρείου καϑεστηκὼς καὶ τῆς 
παραλίου ξυμπάσης, ὡς ἐς Μακεδονίαν τὰ καὶ τὴν 

Ἑλλάδα ἀποστρέψων τὸν πόλεμον, Χίον μὲν λαμβάνει 
ς προδοσίᾳ ἐνδοθεῖσαν, ἔνϑεν δὲ ἐπὶ Δέσβου πλεῦσας, 
ὡς οὐ προσεῖχον αὐτῷ οἱ Μιτυληναῖοι, τὰς ἄλλας πό- 
λδεις τῆς Δέσβου προσηγάγετο. ταύτας δὲ παραστησά- 

μενος καὶ προσχὼν τῇ ΜΜιτυλήνῃ τὴν μὲν πόλιν χάρακι 

διπλῷ ἐκ θαλάσσης ἐς θάλασσαν ἀπετείχισε, στρατό- 
ιο πδδαὰ δὲ πέντε ἐποικοδομησάμενος τῆς γῆς ἐχράτει οὐ 

χαλεπῶς. καὶ μέρος μέν τι τῶν νεῶν τὸν λιμένα 
αὐτῶν ἐφύλασσε, τὰς δὲ ἐπὶ τὴν ἄκραν τῆς Δέσβου 
τὸ Σίγριον, ἵνα ἡ προσβολὴ μάλιστά ἔστι ταῖς ἀπό τε 
Χίου καὶ ἀπὸ Γεραιστοῦ καὶ Μαλέας δλκάσιν, ἀποστεί- 

ιόλὰς τὸν παράπλουν ὧν φυλακῇ εἶχεν, ὡς μή τινα 

ὠφέλειαν κατὰ ϑάλασσαν γίγνεσϑαι τοῖς Μιτυληναίοις. 
καὶ ὃν τούτῳ αὐτὸς μὲν νόσῳ τελευτᾷ, καὶ εἴπδρ τι 
ἄλλο καὶ τοῦτο ἐν τῷ τότε ἔβλαψε τὰ βασιλέως πράγ- 

ματα. Αὐτοφραδάτης δὲ καὶ Φαρνάβαξος ὃ ᾿ἀρταβάξου, 
99 ὅτῳ καὶ ἐπέτρεψε τελευτῶν ὃ Μέμνων τὴν αὑτοῦ ἀρ- 

χὴν ἔστε Δαρεῖόν τι ὑπὲρ αὐτῆς γνῶναι, ἀδελφιδῷ 
αὑτοῦ ὄντι, οὗτοι τῇ πολιορκίᾳ οὐκ ἀρρώστως προσ- 
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καὶ ἀπὸ ϑαλάσσης πολλαῖς ναυσὶν ἐφορμούσαις φρου- 
ρούμενοι πέμψαντες παρὰ τὸν Φαρνάβαξον ὁμολογίας 

ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν ξένους τοὺς παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου 

σφίσι κατὰ συμμαχίαν ἥκοντας ἀπελϑεῖν, Μιτυληναίους 

δὲ χαϑελεῖν μὲν τὰς πρὸς ᾿΄4λέξανδρόν σφισι γενομένας 
στήλας, ξυμμάχους δὲ εἶναι Δαρείου κατὰ τὴν εἰρήνην 
τὴν ἐπ᾽ ᾿ἀνταλκίδου γενομένην πρὸς βασιλέα ΖΙαρεῖον, 
τοὺς φυγάδας δὲ αὐτῶν κατιέναι ἐπὶ τοῖς ἡμίσεσι τῶν 
τότε ὄντων, ὅτε ἔφευγον. ἐπὶ τούτοις μὲν δὴ ἡ ξύμ- 
βασις τοῖς Μιτυληναίοις πρὸς τοὺς Πέρσας ξυνέβη. 

Φαρνάβαξος δὲ καὶ Αὐτοφραδάτης, ὡς παρῆχϑον ἅπαξ 
εἴσω τῆς πόλεως, φρουράν τε ἐς αὐτὴν εἰσήγαγον καὶ 
φρούραρχον ἐπ᾽ αὐτῇ “υκομήδην Ῥύδιον, καὶ τύραν- 
νον ἐγκατέστησαν τῇ πόλει Διογένην, ἕνα τῶν φυγά- 
δων, χρήματά τὲ εἰσέπραξαν τοὺς Μιτυληναίους τὰ 
μὲν βίᾳ ἀφελόμενοι τοὺς ἔχοντας, τὰ δὲ ἐς τὸ κοινὸν 
ἐπιβαλόντες. 

Ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι Φαρνάβαξος μὲν ἔπλει ἐπὶ 
“Δυκίας ἄγων τοὺς ξένους τοὺς μισϑοφόρους, Αὐὑτο- 

φραδάτης δὲ ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους. καὶ ἐν τούτῳ 
καταπέμπει Ζαρεῖος Θυμώνδαν τὸν Μέντορος, αὐτὸν 
μὲν τοὺς ξένους παρὰ Φαρναβάξου παραληψόμενον χαὶ 

ἀνάξοντα παρὰ βασιλέα, Φαρναβάξῳ (δὲν ἐροῦντα ἄρ- 
χειν ὅσων Μέμνων ἦρχεν" καὶ παραδοὺς τούτῳ τοὺς 
ξένους Φαρνάβαξος ἔπλει παρ᾽ Αὐτοφραδάτην ἐπὶ τὰς 58 
ναῦς. ὡς δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, δέκα μὲν ναῦς στέλλουσιν 
ἐπὶ τὰς Κυχλάδας νήσους ΖΔατάμην ἄνδρα Πέρσην 
ἄγοντα, αὐτοὶ δὲ ναυσὶν ἑκατὸν ἐπὶ Τενέδου ἔπλευ-.- 

σαν᾽ καταχομισϑέντες δὲ τῆς Τενέδου εἷς τὸν Βόρειον 
καλούμενον λιμένα πέμπουσι παρὰ τοὺς Τενεδίους καὶ 80 

κελεύουσι τὰς στήλας τὰς πρὸς ᾿4λέξανδρον καὶ τοὺς 
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“Ἕλληνας γενομένας σφίσι, ταύτας μὲν καϑελεῖν, πρὸς 
Δαρεῖον δὲ ἄγειν τὴν εἰρήνην, ἣν ἐπὶ ᾿ἀνταλκέδου 
Ζαρείῳ συνέϑεντο. Τενεδίοις δὲ τὰ μὲν τῆς εὐνοίας 

ἐς ᾿4λέξανδρόν τε καὶ τοὺς Ἔλληνας ἐποίξδι μᾶλλον, 

5 ἐν δὲ τῷ παρόντι ἄπορον ἄλλως ἐδόκει ὅτι μὴ προσ- 
χωρήσαντας τοῖς Πέρσαις σώξεσϑαι' ἐπεὶ οὐδὲ Ἧ γε- 

λόχῳ, ὅτῳ προσετέτακτο (ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου αὖϑις 
ξυναγαγεῖν δύναμιν ναυτικήν, τοσαύτη ξυνηγμένη ἦν 
ὡς δι’ ὀλίγου προσδοχᾶν ἔσεσϑαι ἄν σφισι παρ᾽ αὐτοῦ 

ιοτιναὰ ὠφέλειαν. οὕτω μὲν δὴ οἱ ἀμφὶ Φαρνάβαξον 
τοὺς Τενεδίους φόβῳ μᾶλλον ἢ ϑελοντὰς παρεστήσαντο. 

Ἔν δὲ τούτῳ Πρωτέας ὃ ̓ ἀνδρονίχου ἐτύγχανε μὲν 
ξυναγαγὼν ἐξ Εὐβοίας τὸ καὶ Πελοποννήσου ναῦς 

μακρὰς ὑπὸ ᾿Αἀντιπάτρου τεταγμένος, ὡς εἷναί τινὰ 
ις ταῖς τὲ νήσοις φυλακὴν καὶ αὐτῇ τῇ Ἑλλάδι, εἰ, 
καϑάπερ ἐξηγγέλλετο, ἐπιπλέοιεν οἱ βάρβαροι᾽ πυϑό- 
μενος δὲ Ζατάμην περὶ Σίφνον δρμεῖν δέχα ναυσίν, 
αὐτὸς ἔχων πεντεκαίδεκα νυχτὸς ἀνάγεται ἀπὸ Χαλκί- 

δος τῆς ἐπὶ τῷ Εὐρίπφ᾽ καὶ προσχὼν ἕωϑεν Κύϑνῳ 
"0. τῇ νήσῳ τὴν μὲν ἡμέραν αὐτοῦ αὐλίξεται, ὡς σαφέ- 

στερόν τὸ διαπυϑέσθαι τὰ περὶ τῶν δέχα νεῶν καὶ 
ἅμα ἐν νυκχτὶ φοβερώτερον προσπεσεῖν τοῖς Φοίνιξιν" 
ὡς δὲ ἔμαϑε σαφῶς τὸν Δατάμην ξὺν ταῖς ναυσὶν ἐν 
Σίφνῳ δρμοῦντα, ἐπιπλεύσας ἔτι νυκτὸς ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν 

46 ἕω καὶ ἀπροσδοκήτοις ἐπιπεσὼν ὀχτὼ μὲν ναῦς αὐτοῖς 

ἀνδράσιν ἔλαβε, Ζατάμης δὲ μετὰ δυοῖν τριήροιν ἐν 
τῇ πρώτῃ προσμίξει τῶν ἅμα Πρωτέᾳ νεῶν ὑπεχφυ- 
γὼν ἀπεσώϑη πρὸς τὸ ἄλλο ναυτικόν. 

4λέξανδρος δὲ ὡς ἐς Γόρδιον παρῆλθε, πόϑος λαμ- ὃ 

50 βάνει αὐτὸν ἀνελϑόντα ἐς τὴν ἄχραν, ἵνα καὶ τὰ βα- 
σίλεια ἦν τὰ Γορδίου καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Μίδου, 
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τὴν ἅμαξαν ἰδεῖν τὴν Γορδίου καὶ τοῦ ξυγοῦ τῆς 
ἁμάξης τὸν δεσμόν. λόγος δὲ περὶ τῆς ἁμάξης ἐκείνης 

παρὰ τοῖς προσχώροις πολὺς κατεῖχε, Γόρδιον εἷναι 

τῶν πάλαι Φρυγῶν ἄνδρα πένητα καὶ ὀλίγην εἷναι 
αὐτῷ γῆν ἐργάξεσϑαι καὶ ξεύγη βοῶν δύο" καὶ τῷ μὲν 
ἀροτριᾶν, τῷ δὲ ἁμαξεύειν τὸν Γόρδιον. καί ποτε 
ἀροῦντος αὐτοῦ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὸν ξυγὸν ἀετὸν καὶ 
ἐπιμεῖναι ἔστε ἐπὶ βουλυτὸν καϑήμενον᾽ τὸν δὲ ἐνκ- 
πλαγέντα τῇ ὄψει ἱέναι κοινώδοντα ὑπὲρ τοῦ ϑείου 
παρὰ τοὺς Τελμισσέας τοὺς μάντεις" εἶναι γὰρ τοὺς 

Τελμισσέας σοφοὺς τὰ ϑεῖα ἐξηγεῖσϑαι καί σφισιν ἀπὸ 

γένους δεδόσϑαι αὐτοῖς καὶ γυναιξὶν καὶ παισὶ τὴν 
μαντείαν. προσάγοντα δὲ κώμῃ τινὶ τῶν Τελμισσέων 

ἐντυχεῖν παρϑένῳ ὑδρευομένῃ καὶ πρὸς ταύτην εἰπεῖν 
ὅπως οἱ τὸ τοῦ ἀετοῦ ἔσχε᾽ τὴν δέ, εἶναι γὰρ καὶ 
αὐτὴν τοῦ μαντικοῦ γένους, ϑύειν κελεῦσαι τῷ 4ιὶ 
τῷ βασιλεῖ, ἐπανελθόντα ἐς τὸν τόπον αὐτόν. καὶ, 
δεηϑῆναι γὰρ αὐτῆς Γόρδιον τὴν θυσίαν ξυνεπιόπο- 
μένην οἱ αὐτὴν ἐξηγήσασϑαι, ϑῦσαί τὲ ὅπως ἐκείνη 
ὑπετίϑετο τὸν Γόρδιον καὶ ξυγγενέσϑαι ἐπὶ γάμῳ τῇ 
παιδὶ καὶ γενέσϑαι αὐτοῖν παῖδα Μίδαν ὄνομα. ἤδη 

τὸ ἄνδρα εἶναν τὸν Μίδαν καλὸν καὶ γενναῖον καὶ ἐν 
τούτῳ στάσει πιέξεσϑαν ἐν σφίσι τοὺς Φρύγας, καὶ 
γενέσϑαι αὐτοῖς χρησμὸν, ὅτι ἅμαξα ἄξει αὐτοῖς βασυ- 
λέα καὶ ὅτι οὗτος αὐτοῖς καταπαύσει τὴν στάσιν. ἔτι 
δὲ περὶ αὐτῶν τούτων βουλευομένοις ἐλϑεῖν τὸν Μίρζ- 
δαν ὁμοῦ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ ἐπιστῆναι τῇ 
ἐχχλησίᾳ αὐτῇ ἁμάξῃ. τοὺς δὲ ξυμβαλόντας τὸ μαν- 
τεῖον τοῦτον ἐκεῖνον γνῶναν ὄντα, ὅντινα ὃ ϑεὸς 
αὐτοῖς ἔφραξεν, ὅτι ἄξει ἡ ἅμαξα" καὶ καταστῆσαι μὲν 
αὐτοὺς βασιλέα τὸν Μίδαν, Μίδαν δὲ αὐτοῖς τὴν στά- 
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όιν καταπαῦσαι, καὶ τὴν ἅμαξαν τοῦ πατρὸς ἐν τῇ 
ἄκρᾳ ἀναϑεῖναι χαριστήρια τῷ 4]ὶ τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοῦ 
ἀετοῦ τῇ πομπῇ. πρὸς δὲ δὴ τούτοις καὶ τόδε περὶ 
τῆς ἁμάξης ἐμυϑεύετο, ὅστις λύσεις τοῦ ξυγοῦ τῆς 

ὁ ἁμάξης τὸν δεσμόν, τοῦτον χρῆναι ἄρξαι τῆς ᾿Ασίαρ. 
ἦν δὲ ὃ δεσμὸς ἐκ φλοιοῦ χρανίας καὶ τούτου οὔτε Ἶ 
τέλος οὔτε ἀρχὴ ἐφαίνετο. ᾿4λέξανδρος δὲ ὡς ἀπόρως 
μὲν εἶχεν ἐξευρεῖν λύσιν τοῦ δεσμοῦ, ἄλυτον δὲ 
περιιδεῖν οὐκ ἤϑελδ. μή τινα καὶ τοῦτο ἐς τοὺς πολ- 

1 λοὺς κένησιν ἐργάσηται. οἱ μὲν λέγουσιν, ὅτι παίσας 
τῷ ξίφει διέκοψε τὸν δεσμὸν καὶ λελύσϑαι ἔφη" ᾿4ρυ- λεῖδιον 
στόβουλος δὲ λέγει ἐξελόντα τὸν ἔστορα τοῦ ῥυμοῦ, 

ὃς ἦν τύλος διαβεβλημένος διὰ τοῦ ῥυμοῦ διαμπάξ, 
ξυνέχων τὸν δεσμόν, ἐξελκύσαιν ἔξω τοῦ ῥυμοῦ τὸζνν 

ι ζυγόν. ὅπως μὲν δὴ ἐπράχϑη τὰ ἀμφὶ τῷ δεσμῷ 8 

τούτῳ ᾿Δ4λεξάνδρῳ οὐκ ἔχω ἰσχυρίσασϑαι. ἀπηλλάγη 
δ᾽ οὖν ἀπὸ τῆς ἁμάξης αὐτός τε καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν 

ὡς τοῦ λογίου τοῦ ἐπὶ τῇ λύσει τοῦ δεσμοῦ ξυμβεβη- 

κότος. καὶ γὰρ καὶ τῆς νυχτὸς ἐκείνης βρονταί τὲ 

0 χαὺ σέλας ἐξ οὐρανοῦ ἐπεσήμηναν᾽ καὶ ἐπὶ τούτοις 

ἔϑυς τῇ ὑστεραίᾳ ᾿4λέξανδρος τοῖς φήνασι ϑεοῖς τά 

τε σημεῖα καὶ τοῦ δεσμοῦ τὴν λύσιν. 

Αὐτὸς δὲ τῇ ὑστεραίᾳ ἐπ᾽ ᾿άγκύρας τῆς Γαλατικῆς 4 
ἐστέλλετο κἀκεῖ αὐτῷ πρεσβεία ἀφικνεῖται Παφλαγό- 

85 γῶν, τό τῷ ἔϑνος ἐνδιδόντων καὶ ἐς ὁμολογίαν ξυμ- 
βαινόντων" ἐς δὲ τὴν χώραν ξὺν τῇ δυνάμει μὴ ἐσβα- 

λεῖν ἐδέοντο. τούτοις μὲν δὴ προστάσσει ᾿4λέξανδρος 3 
ὑπακούειν Κάλᾳ τῷ σατράπῃ τῷ Φρυγίας. αὐτὸς δὲ 
ἐπὶ Καππαδοκίας ἐλάσας ξύμπασαν τὴν ἐντὸς Ἅλυος 

8) ποταμοῦ προσηγάγετο καὶ ἔτι ὑπὲρ τὸν “Ἅλυν πολλήν" 
καταστήσας δὲ Καππαδοκῶν Σαβίχταν σατράπην αὐτὸς 
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ὃ προῆγεν ἐπὶ τὰς πύλας τὰς Κιλικίας. καὶ ἀφικόμενος 
ἐπὶ τὸ Κύρου τοῦ ξὺν Ξενοφῶντι στρατόπεδον, ὡς 
κατεχομένας τὰς πύλας φυλακαῖς ἰσχυραῖς εἶδε, Παρ- 
μενίωνα μὲν αὐτοῦ καταλείπει σὺν ταῖς τάξεσι τῶν 

πεζῶν, ὅσοι βαρύτερον ὡπλισμένοι ἦσαν. αὐτὸς δὲ ὁ 
ἀμφὶ πρώτην φυλακὴν ἀναλαβὼν τούς τὸ ὑπασπιστὰς 

καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς ᾿Δγριᾶνας προῆγε τῆς 

νυχτὸς ἐπὶ τὰς πύλας, ὡς οὐ προσδεχομένοις τοῖς φύ- 

λαξιν ἐπιπεσεῖν. καὶ προσάγων μὲν οὐκ ἔλαϑεν, ἐς 
ἴσον δὲ αὐτῷ κατέστη ἡ τόλμα. οἱ γὰρ φύλακες αἶσϑό- τ 

μενοι ᾿4λέξανδρον αὐτὸν προσάγοντα λιπόντες τὴν φυ- 

λακὴν ᾧχοντο φδύγοντες. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἕῳ 
ξὺν τῇ δυνάμει πάσῃ ὑπερβαλὼν τὰς πύλας κατέβαινεν 

ἐς τὴν Κιλικίαν. καὶ ἐνταῦϑα ἀγγέλλεται αὐτῷ ᾿4ρ- 
σάμης ὅτι πρόσϑεν μὲν ἐπενόει διασώξειν Πέρσαις 15 

τὴν Ταρσόν, ὡς δὲ ὑπερβεβληκότα ἤδη τὰς πύλας 

ἐπύϑετο ᾿4λέξανδρον ἐκλιπεῖν ἐν νῷ ἔχειν τὴν πόλιν" 
δεδιέναι οὖν τοὺς Ταρσέας μὴ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τραπεὶς 
οὕτω τὴν ἀπόλειψιν τῆς Ταρσοῦ ποιήσηται. ταῦτα 

ἀκούσας δρόμῳ ἦγεν ἐπὶ τὴν Ταρσὸν τούς τὸ ἱππέας 30 
καὶ τῶν ψιλῶν ὅσοι κουφότατοι, ὥστε ὁ ᾿ἀρσάμης μα- 
ϑὼν αὐτοῦ τὴν δρμὴν σπουδῇ φεύγει ἐκ τῆς Ταρσοῦ 
παρὰ βασιλέα ΖΙαρεῖον οὐδὲν βλάψας τὴν πόλιν. 

ΜΝ ᾿4λέξανδρος δέ, ὡς μέν ᾿ἀριστοβούλῳ λέλεκται, ὑπὸ 
{τι δ᾽ χχμάτου ἐνόσησεν, οἱ δὲ ἐς τὸν Κύδνον [τὸν] ποτα- τ 

μὸν λέγουσι ῥίψαντα νήξασϑαι, ἐπιϑυμήσαντα τοῦ 
ὕδατος, ἰδρῶντα καὶ καύματι ἐχόμδνον. ὃ δὲ Κύδνος 
δέει διὰ μέσης τῆς πόλδως᾽ οἷα δὲ ἐκ τοῦ Ταύρου 
ὄρους τῶν πηγῶν οἱ ἀνισχουσῶν καὶ διὰ χώρου 
καϑαροῦ ῥέων, ψυχρός τέ ἔστι καὶ τὸ ὕδωρ καϑαρός᾽ 30 

8 σπασμῷ τὸ οὖν ἔχεσϑαι ᾿4λέξανδρον καὶ ϑέρμαις ἰσχυ- 
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ραῖς καὶ ἀγρυπνίᾳ ξυνεχεῖ" καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἰατροὺς 
οὐχ οἴεσθαι εἶναι βιώσιμον, Φίλιππον δὲ ᾿ἀκαρνᾶνα, 
ἰατρόν, ξυνόντα ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ τά τε ἀμφὶ ἰατρικὴν 
ἐς τὰ μάλιστα πιστευόμενον καὶ τὰ ἄλλα οὐχ ἀδόκιμον 

ὁ ἐν τῷ στρατῷ ὄντα, καϑῆραι ἐθέλειν ᾿4λέξανδρον φαρ- 
μάκῳ᾽ καὶ τὸν κελεύειν καθῆραι. τὸν μὲν δὴ παρα- 
δκευάξειν τὴν κύλικα, ὃν τούτῳ δὲ ᾿4λεξάνδρῳ δοϑῆναι 
ἐπιστολὴν παρὰ Παρμενίωνος φυλάξασθαι Φίλιππον" 
ἀκούειν γὰρ διεφϑάρϑαι ὑπὸ Ζ΄ρείου χρήμασιν ὥστε 

ιὸ φαρμάχῳ ἀποκτεῖναι ᾿4λέξανδρον. τὸν δὲ ἀναγνόντα 
τὴν ἐπιστολὴν καὶ ἔτι μετὰ χεῖρας ἔχοντα αὐτὸν μὲν 
λαβεῖν τὴν κύλικα ἐν ἦ ἦν τὸ φάρμακον, τὴν ἐπιστο- 

λὴν δὲ τῷ Φιλίππῳ δοῦναι ἀναγνῶναι. καὶ ὁμοῦ τόν 
τε ᾿4λέξανδρον πίνειν καὶ τὸν Φίλιππον ἀναγινώσκειν 

ιτὰ παρὰ τοῦ Παρμενίωνος. Φίλιππον δὲ εὐθὺς ἔν- 

δηλον γενέσϑαι, ὅτι καλῶς οἱ ἔχει τὰ τοῦ φαρμάκου" 

οὐ γὰρ ἐχπλαγῆναι πρὸς τὴν ἐπιστολήν, ἀλλὰ τοσόνδε 
μόνον παρακαλέσαι ᾿4λέξανδρον, καὶ ἐς τὰ ἄλλα οἱ 
πείϑεσϑαι ὅσα ἐπαγγέλλοιτο᾽ σωϑήσεσϑαι γὰρ πευιϑό- 

80) μένον. καὶ τὸν μὲν καϑαρϑῆναί τὸ καὶ ῥδαΐσαι αὐτῷ 
τὸ νόσημα, Φιλίππῳ δὲ ἐπιδεῖξαι, ὅτι πιστός ἐστιν αὐτῷ 

φίλος, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν, ὅτι αὐτοῖς 
τὸ τοῖς φίλοις βέβαιος εἰς τὸ ἀνύποπτον τυγχάνει ὧν 

καὶ πρὸς τὸ ἀποθανεῖν ἐρρωμένος. 

εῷ 

5. Ἔκ δὲ τούτου Παρμενίωνα μὲν πέμπει ἐπὶ τὰς ὅ 
ἄλλας πύλας, αἵ δὴ ὁρίξουσι τὴν Κιλίκων τε καὶ ᾿4σ- 
συρίων χώραν, προχαταλαβεῖν καὶ φυλάσσειν τὴν πάρ- 

οδον, δοὺς αὐτῷ τῶν τε ξυμμάχων τοὺς πεζοὺς καὶ 
τοὺς Ἕλληνας τοὺς μισϑοφόρους καὶ τοὺς Θρᾷκας, 

9. ὧν Σιτάλκης ἡγεῖτο, καὶ τοὺς ἱππέας δὲ τοὺς Θεσσα- 

λούς. αὐτὸς δὲ ὕστερος ἄρας ἐκ Ταρσοῦ τῇ μὲν πρώτῃ Ὁ 



ω 

ὃ» 

Φι 

[-1} 

-.Ὶ 

62 ΒΒΕΠ 

ἐς ᾿Αγχίαλον πόλιν ἀφικνεῖται. ταύτην δὲ Σαρδανά- 
παλον κτίσαι τὸν ᾿ἀσσύριον λόγος" καὶ τῷ περιβόλῳ 
ὃὲ καὶ τοῖς ϑεμελίοις τῶν τειχῶν δήλη ἐστὶ μεγάλη τε 
πόλις κτισϑεῖσα καὶ ἐπὶ μέγα ἐλθοῦσα δυνάμεως. καὶ 
τὸ μνῆμα τοῦ Σαρδαναπάλου ἐγγὺς ἦν τῶν τειχῶν υ 
τῆς ᾿ἀγχιάλου" καὶ αὐτὸς ἐφειστήκει ἐπ᾿ αὐτῷ Σαρδα- 
νάπαλος συμβεβληκὼς τὰς χεῖρας ἀλλήλαις ὡς μάλιστα 

ἐς κρότον συμβάλλονται, καὶ ἐπίγραμμα ἐπεγέγραπτο 

αὐτῷ ᾿ἀσσύρια γράμματα" οἱ μὲν ᾿Ασσύριοι καὶ μέτρον 

ἔφασκον ἐπεῖναν τῷ ἐπιγράμματι, ὃ δὲ νοῦς ἦν αὐτῷ ιυὸ 
ὃν ἔφραξε τὰ ἔπη, ὅτι Σαρδανάπαλος ὃ Ανακυν- 
δαράξου παῖς ᾿4γχίαλον καὶ Ταρσὸν ἐν ἡμέρᾳ 
μιᾷ ἐδείματο. σὺ δέ, ὦ ξένε, ἔσϑιξς καὶ πῖνε 
καὶ παῖξε, ὡς τἄλλα τὰ ἀνθρώπινα οὐκ ὄντα 
τούτου ἄξια" τὸν ψόφον αἰνισσόμενος, ὅνπερ αἱ χεῖρες τ0 
ἐπὶ τῷ κρότῳ ποιοῦσι" καὶ τὸ παῖξε ῥᾳδιουργότερον 
ἐγγεγράφϑαν ἔφασαν τῷ ̓ Ασσυρίῳ ὀνόματι. 

Ἔχ δὲ τῆς ᾿Δγχιάλου ἐς Σόλους ἀφίκετο" καὶ φρου- 
ρὰν ἐσήγαγεν ἐς Σόλους καὶ ἐπέβαλεν αὐτοῖς τάλαντα 
διακόσια ἀργυρίου ξημέαν, ὅτι πρὸς τοὺς Πέρσας μᾶλ- 

λόν τι τὸν νοῦν εἶχον. ἔνϑεν δὲ ἀναλαβὼν τῶν μὲν 
πεζῶν τῶν Μακεδόνων τρεῖς τάξεις, τοὺς τοξότας δὲ 

πάντας καὶ τοὺς ᾿ἀγριᾶνας ἐξελαύνει ἐπὶ τοὺς τὰ ὄρη 

κατέχοντας Κίλικας. καὶ ἐν ἑπτὰ ταῖς πάσαις ἡμέραις 

τοὺς μὲν βίᾳ ἐξελών, τοὺς δὲ ὁμολογίᾳ παραστησά- 9: 
μενος ἐπανῆκεν ἐς τοὺς Σόλους. καὶ ἐνταῦϑα μαν- 

ϑάνει Πτολεμαῖον καὶ σανδρον ὅτι ἐκράτησαν Ὀρον- 
τοβάτου τοῦ Πέρσου, ὃς τήν τὸ ἄκραν τῆς “Δλικαρνασσοῦ 
ἐφύλασσε καὶ Μύνδον καὶ Καῦνον καὶ Θήραν καὶ 
Καλλίπολιν κατεῖχε᾽ προσῆχτο δὲ καὶ Κῶ καὶ Τριόπιον. 30 

τοῦτον ἡττῆσϑαι ἔγραφον μάχῃ μεγάλῃ" καὶ ἀποϑανεῖν 
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μὲν τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν πεξοὺς ἐς ἑπτακοσίους καὶ ἱππέας 

ἐς πεντήχοντα, ἁλῶναι δὲ οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων. 
᾿Δλέξανδρος δὲ ἐν Σόλοις ϑύσας τὸ τῷ ᾿ἀσκληπιῷ καὶ 

πομπδύσας αὐτός τὸ καὶ ἡ στρατιὰ πᾶσα καὶ λαμπάδα 

5 ἐπιτελέσας καὶ ἀγῶνα διαθεὶς γυμνικὸν καὶ μουσικὸν 

Σολεῦσι μὲν δημοκρατεῖσϑαι ἔδωκεν᾽ αὐτὸς δὲ ἀναξεύξας 

ἐς Ταρσὸν τοὺς μὲν ἱππέας ἀπέστειλεν Φιλώτᾳ δοὺς 

ἄγειν διὰ τοῦ ᾿4λη[ν]ίου πεδίου ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν 
Πύραμον, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς πεζοῖς καὶ τῇ ἴλῃ τῇ βα- 

ιὸ σιλικῇ ἐρ Μάγαρσον ἧκεν καὶ τῇ ᾿Αϑηνᾷ τῇ Μαγαρ- 
σίδι ἔϑυσεν. ἔνϑεν δὲ ἐς Μαλλὸν ἀφίκετο καὶ ᾿άμφι- 
λόχῳ ὅσα ἥρωι ἐνήγισε᾽ καὶ στασιάξοντας καταλαβὼν 

τὴν στάσιν αὐτοῖς κατέπαυσε᾽ καὶ τοὺς φόρους, οὗς 
βασιλεῖ Ζαρείῳ ἀπέφέρον, ἀνῆκεν, ὅτι ᾿Δργείων μὲν 

ι. Μαλλωταὶ ἄποικοι ἦσαν, αὐτὸς δὲ ἀπ᾽ Ἄργους τῶν 
Ἡρακλειδῶν εἷναι ἠξίου. 

Ἔτι δὲ ἐν Μαλλῷ ὄντι αὐτῷ ἀγγέλλεται Ζαρεῖον ὁ 
ἐν Σώχοις ξὺν τῇ πάσῃ δυνάμει στρατοπεδεύειν. ὃ δὲ 
χῶρος οὗτός ἐστι μὲν τῆς ᾿Ασσυρίας γῆς, ἀπέχει δὲ 

᾽ τῶν πυλῶν τῶν ᾿4σσυρίων ἐς δύο μάλιστα σταϑμούς. 
ἔνϑα δὴ ξυναγαγὼν τοὺς ἑταίρους φράξει αὐτοῖς τὰ 
ἐξηγγελμένα ὑπὲρ Δαρείου τὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τῆς 
Δαρείου. οἱ δὲ αὐτόϑεν ὡς εἶχεν ἄγειν ἐκέλευον. 
ὁ δὲ τότε μὲν ἐπαινέσας αὐτοὺς διέλυσε τὸν ξύλλογον, 

5 τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προ[ σ]ῆγεν ὡς ἐπὶ Ζαρεῖόν τε καὶ τοὺς 
Πέρσας. δευτεραῖος δὲ ὑπερβαλὼν τὰς πύλας ἐστρα- 
τοπέδευσες πρὸς Μυριάνδρῳ πόλει' καὶ τῆς νυχτὸς 
χειμὼν ἐπιγίγνεται σκληρὸς καὶ ὕδωρ τὲ ἐξ οὐρανοῦ 
καὶ πνεῦμα βίαιον" τοῦτο κατέσχεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ 

80 4λέξανδρον. 

Ζαρεῖος δὲ τέως μὲν ξὺν τῇ στρατιῷ διέτριβεν, 3 
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ἐπιλεξάμενος τῆς ᾿Ασσυρίας γῆς πεδίον πάντῃ ἀναπεπτα- 

μένον καὶ τῷ τε πλήϑει τῆς στρατιᾶς ἐπιτήδειον καὶ 
ἐνιππάσασϑαι τῇ ἵππῳ ξύμφορον. καὶ τοῦτο τὸ χωρίον 
ξυνεβούλδυεν αὐτῷ μὴ ἀπολείπειν ᾿ἀμύντας ὃ “4“ν- 

τιόχου, ὃ παρὰ ᾿4λεξάνδρου αὐτόμολος" εἶναι γὰρ τὴν 5 
εὐρυχωρίαν πρὸς τοῦ πλήϑους τὸ καὶ τῆς σχευῆς τῶν 

4 Περσῶν. καὶ ἔμενε Ζαρεῖος. ὡς δὲ ᾿4λεξάνδρῳ πολλὴ 

μὲν [ἡ] ἐν Ταρσῷ τριβὴ ἐπὶ τῇ νόσῳ ἐγίνετο, οὐκ ὀλίγη 
δὲ ἐν Σόλοις, ἵνα ἔϑυέ τὸ καὶ ἐπόμπευε, καὶ ἐπὶ τοὺς 

ὀρεινοὺς Κίλικας διέτριψδον ἐξελάσας, τοῦτο ἔσφηλεν 10 
Ζαρεῖον τῆς γνώμης" καὶ αὐτός τι, ὅ τί περ ἥδιστον 

ἦν δοξασϑέν, ἐς τοῦτο οὐχ ἀκουσίως ὑπήχϑη καὶ ὑπὸ 
τῶν καϑ᾽ ἡδονὴν ξυνόντων τε καὶ ξυνεσομένων ἐπὶ 

κακῷ τοῖς ἀεὶ βασιλεύουσιν ἐπαιρόμενος ἔγνω μηκέτι 
ὅ ᾿4λέξανδρον ἐθέλειν προϊέναι τοῦ πρόσω, ἀλλ᾽ ὀκνεῖν 15 
γὰρ πυνϑανόμενον ὅτι αὐτὸς προσάγοι" καταπατήσειν 
τὸ τῇ ἵππῳ τῶν Μακεδόνων τὴν στρατιὰν ἄλλος 

6 ἄλλοϑεν αὐτῷ ἐπαίροντες ἔλεγον" καίτοι γε ᾿Αμύντας 

ἥξειν τὸ ᾿4λέξανδρον ἰσχυρίξετο, ὅπου ἂν πύϑηται 
Δαρεῖον ὄντα, καὶ αὐτοῦ προσμένειν ἐχέλευδν. ἀλλὰ 50 
τὰ χείρω μᾶλλον, ὅτι καὶ ἐν τῷ παραυτίκα ἡδίω ἀκοῦ- 
σαι ἦν, ἔπευθε᾽ καί τι καὶ δαιμόνιον τυχὸν ἦγεν αὐτὸν 
δὶς ἐκεῖνον τὸν χῶρον, οὗ μήτε ἐκ τῆς ἵππου πολλὴ 
ὠφέλεια αὐτῷ ἐγένετο, μήτε ἐκ τοῦ πλήϑους αὐτοῦ 

τῶν τὲ ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀκοντίων τὸ καὶ τοξδυμά- 325 
τῶν, μηδὲ τὴν λαμπρότητα αὐτὴν τῆς στρατιᾶς ἐπι- 
δεῖξαν ἠδυνήϑη, ἀλλὰ ᾿4λεξάνδρῳ τε καὶ τοῖς ἀμφ᾽ 

1 αὐτὸν εὐμαρῶς τὴν νίκην παρέδωκεν. ἐχρῆν γὰρ ἤδη 
καὶ Πέρσας πρὸς Μακεδόνων ἀφαιρεθῆναι τῆς ᾿Ασίας 
τὴν ἀρχήν, καϑάπερ οὖν Μῆδοι μὲν πρὸς Περσῶν 30 
ἀφῃρέϑησαν, πρὸς Μήδων δὲ ἔτι ἔμπροσθεν ᾿Ασσύριοι. 
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Ὑπερβαλὼν δὴ τὸ ὄρος Ζαρεῖος τὸ κατὰ τὰς πύλας ἴ 
τὰς ᾿Δἁμανικὰς καλουμένας ὡς ἐπὶ ᾿Ισσὸν προῆγε᾽ καὶ 

ο΄ ἐγένετο κατόπιν ᾿Αλεξάνδρου λαϑών. τὴν δὲ ᾿Ισσὸν 

κατασχών, ὅσους διὰ νόσον ὑπολελειμμένους αὐτοῦ 

τῶν Μακεδόνων κατέλαβε, τούτους χαλεπῶς αἱκισά- 
μενος ἀπέκτεινεν" ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν προὐχώρει ἐπὶ 
τὸν ποταμὸν τὸν Πίναρον. καὶ ᾿4λέξανδρος ὡς ἤκουσεν 3 
ἐν τῷ ὄπισθεν αὑτοῦ ὄντα ΖΙαρεῖον, ἐπεὶ οὐ πιστὸς 
αὐτῷ ὃ λόγος ἐφαίνετο, ἀναβιβάσας εἰς τριακόντορον 

τῶν ἑταίρων τινὰς ἀποπέμπει ὀπίσω ἐπὶ ᾿Ισσόν, κατα- 
ο΄ ὀκεψομένους εἰ τὰ ὄντα ἐξαγγέλλεται. οἱ δὲ ἀναπλεύ- 

ἄαντες τῇ τριαχοντόρῳ, ὅτι κολπώδης ἦν ἡ ταύτῃ 
᾿ ϑάλασσα, μᾶλλόν τι εὐπετῶς κατέμαϑον αὐτοῦ στρα- 

τοπεδεύοντας τοὺς Πέρσας" καὶ ἀπαγγέλλουσιν ᾿4λεξ- 

μάνδρῳ ἐν χερσὶν εἶναι Ζαρεῖον. 
Ὁ δὲ συγχαλέσας στρατηγούς τε καὶ ἰλάρχας καὶ 

τῶν ξυμμάχων τοὺς ἡγεμόνας παρεχάλει ϑαρρεῖν μὲν 
ἐκ τῶν ἤδη σφίσι καλῶς κεχινδυνευμένων καὶ ὅτι 
πρὸς νενικημένους ὁ ἀγὼν νενικηκόσυν αὐτοῖς ἔσται 

Ὁ χαὺ ὅτι ὃ ϑεὸς ὑπὲρ σφῶν στρατηγεῖ ἄμεινον, ἐπὶ 
νοῦν Δαρείῳ ἀγαγὼν καϑεῖρξαι τὴν δύναμιν ἐκ τῆς 
εὐρυχωρίας ἐς τὰ στενόπορα, ἵνα σφίσι μὲν ξύμμετρον 

τὸ χωρίον ἀναπτύξαι τὴν φάλαγγα, τοῖς δὲ ἀχρεῖον 

τὸ πλῆϑος [ὅτι] ἔσται τῇ μάχῃ, οὔτε τὰ σώματα οὔτε 
ὁ. τὰ γνώμας παραπλησίοις. Μακεδόνας τὸ γὰρ Πέρ- 4 

δαις καὶ Μήδοις, ἐκ πάνυ πολλοῦ τρυφῶσιν, αὐτοὺς 
ἐν τοῖς πόνοις τοῖς πολεμικοῖς πάλαι ἤδη μετὰ κινδύ- 

νῶν ἀσχουμένους, ἄλλως τε καὶ δούλοις ἀνθρώποις 

ἐλευϑέρους, εἰς χεῖρας ἥξειν" ὅσοι τὲ Ἕλληνες Ἔλλη- 

9 σιν, οὐχ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν μαχεῖσϑαι, ἀλλὰ τοὺς μὲν 
ξὺν Δαρείῳ ἐπὶ μισϑῷ καὶ οὐδὲ τούτῳ πολλῷ κινδυ- 
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νεύοντας, τοὺς δὲ ξὺν σφίσιν ὑπὲρ τῆς Ελλάδος ἕχόν- 
τας ἀμυνομένους" βαρβάρων τε αὖ Θρᾷκας καὶ Παίο- 

νας καὶ ᾿Ιλλυριοὺς καὶ ᾿«γριᾶνας τοὺς εὐρωστοτάτους 

τὸ τῶν κατὰ τὴν Εὐρώπην καὶ μαχιμωτάτους πρὸς τὰ 

ἀπονώτατά τε καὶ μαλακώτατα τῆς ᾿4σίας γένη ἀντι- ὃ 
τάξεσϑαι" ἐπὶ δὲ ᾿4λέξανδρον ἀντιστρατηγεῖν ΖίΙαρείῳ. 
ταῦτα μὲν οὖν ἐς πλεονεξίαν τοῦ ἀγῶνος ἐπεξῇξει. 

τὰ δὲ ἀϑλα ὅτι μεγάλα ἔσται σφίσι τοῦ κινδύνου 
ἐπεδείκνυεν. οὐ γὰρ τοὺς σατράπας τοὺς Ζ]αρείου ἐν 
τῷ τότε κρατήσειν, οὐδὲ τὴν ἵππον τὴν ἐπὶ Γρανίκῳ 10 
ταχϑεῖσαν, οὐδὲ τοὺς δισμυρίους ξένους τοὺς μισϑο- 

φόρους, ἀλλὰ Περσῶν τε ὅ τι περ ὄφελος καὶ Μήδων 
καὶ ὅσα ἄλλα ἔϑνη Πέρσαις καὶ Μήδοις ὑπήκοα 
ἐποικεῖ τὴν ᾿4σίαν καὶ αὐτὸν μέγαν βασιλέα παρόντα, 

καὶ ὡς οὐδὲν ὑπολειφϑήσεταί σφισιν ἐπὶ τῷδε τῷ τ. 
ἀγῶνι ὅτι μὴ κρατεῖν τῆς σίας ξυμπάσης καὶ πέρας 
τοῖς πολλοῖς πόνοις ἐπιϑεῖναι. ἐπὶ τούτοις δὲ τῶν 

τὲ ἐς τὸ κοινὸν ξὺν λαμπρότητι ἤδη πεπραγμένων 

ὑπεμίμνησκεν καὶ εἰ δή τῳ ἰδίᾳ τι διαπρεπὲς ἐς κάλ- 
λὸος τετολμημένον, ὀνομαστὶ ἕκαστον ἐπὶ τῷ ἔργῳ ἀνα- 0 
καλῶν. καὶ τὸ αὑτοῦ οὐκ ἀκίνδυνον ἐν ταῖς μάχαις 
ὡς ἀνεπαχϑέστατα ἐπεξήει. λέγεταν δὲ καὶ Ξενοφῶν- 
τος καὶ τῶν ἅμα Ξενοφῶντι μυρίων ἐς μνήμην ἐλϑεῖν, 

ὡς οὐδέν τι οὔτε χατὰ πλῆϑος οὔτε κατὰ τὴν ἄλλην 
ἀξίωσιν σφίσιν ἐπεοικότες, οὐδὲ ἱππέων αὐτοῖς παρόν- 40 
τῶν Θεσσαλῶν, οὐδὲ Βοιωτῶν ἢ Πελοποννησίων, οὐδὲ 
Μακεδόνων ἢ Θρᾳκῶν, οὐδὲ ὅση ἄλλη. σφίσιν ἵππος 
ξυντέταχται, οὐδὲ τοξοτῶν ἢ σφενδονητῶν, ὅτι μὴ 

Κρητῶν ἢ Ῥοδίων ὀλίγων, καὶ τούτων ἐν τῷ κινδύνῳ 
ὑπὸ Ξενοφῶντος αὐτοσχεδιασϑέντων, οἱ δὲ βασιλέα τὲ 30 

ξὺν πάδῃ τῇ δυνάμει πρὸς Βαβυλῶνι αὐτῇ ἐτρέψαντο 
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καὶ ἔϑνη ὅσα κατιόντων ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον καϑ' 
ὁδόν σφισιν ἐπεγένετο νικῶντες ἐπῆλθον" ὅσα τε ἄλλα 
ἐν τῷ τοιῷδε πρὸ τῶν κινδύνων ἐς παράκλησιν ἀν- 
δράσιν ἀγαθοῖς ἐξ ἀγαϑοῦ ἡγεμόνος παραινεῖσϑαι 

Ὁ δἶκός. οἱ δὲ ἄλλος ἄλλοθεν δεξιούμενοί τε τὸν βασι- 

λέα καὶ τῷ λόγῳ ἑἐπαίροντες ἄγειν ἤδη ἐκέλευον. 
Ὁ δὲ τότε μὲν δειπνοποιεῖσϑαι παραγγέλλει, προ- 

πέμπει δὲ ὡς ἐπὶ τὰς πύλας τῶν τε ἱππέων ὀλίγους 

καὶ τῶν τοξοτῶν προκατασκεψομένους τὴν ὁδὸν τὴν 

10 ὀπίσω [ὡς ἐπὶ τὰς πύλας] καὶ αὐτὸς τῆς νυχτὸς 

ἀναλαβὼν τὴν στρατιὰν πᾶσαν ἤξι, ὡς κατασχεῖν αὖϑις 

τὰς πύλας. ὡς δὲ ἀμφὶ μέσας νύκτας ἐκράτησεν αὖϑις 

τῶν παρόδων, ἀνέπαυξ τὴν στρατιὰν τὸ λοιπὸν τῆς 

νυχτὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῶν πετρῶν, προφυλακὰς ἀκριβεῖς 
ι6 καταστησάμενος. ὑπὸ δὲ τὴν ἕω κατήξι ἀπὸ τῶν πυ- 

λῶν κατὰ τὴν ὁδόν᾽ καὶ ἕως μὲν πάντῃ στενόπορα ἦν 
τὰ χωρία, ἐπὶ κέρως ἦγεν, ὡς δὲ διεχώρει ἐς πλάτος, 
ἀνέπτυσσεν ἀεὶ τὸ χέρας ἐς φάλαγγα, ἄλλην καὶ ἄλλην 
τῶν ὁπλιτῶν τάξυν παράγων, τῇ μὲν ὡς ἐπὶ τὸ ὅρος, 

40 ἐν ἀριστερᾷ δὲ ὡς ἐπὶ τὴν θάλασσαν. οἱ δὲ ἱππεῖς 
αὐτῷ τέως μὲν κατόπιν τῶν πεξῶν τεταγμένοι ἧσαν, 

ὡς δὲ ἐς τὴν εὐρυχωρίαν προήεσαν, συνέτασσεν ἤδη 
τὴν στρατιὰν ὡς ἐς μάχην, πρώτους μὲν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ 
κέρως πρὸς τῷ ὄρει τῶν πεξῶν τό τε ἄγημα καὶ τοὺς 

85 ὑπασπιστάς, ὧν ἡγεῖτο Νικάνωρ ὃ Παρμενίωνος. ἐχο- 
μένην δὲ τούτων τὴν Κοίνου τάξιν, ἐπὶ δὲ τούτοις 
τὴν Περδίκκου. οὗτοι μὲν ἔστε ἐπὶ τὸ μέσον τῶν 

ὁπλιτῶν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἀρξαμένῳ τεταγμένοι ἦσαν. 
ἐπὶ δὲ τοῦ εὐωνύμου πρώτη μὲν ἡ ̓ άμύντου τάξις ἦν, 

80 ἐπὶ δὲ ἡ Πτολεμαίου, ἐχομένη δὲ ταύτης ἡ Μελεάγρου. 
τοῦ δὲ εὐωνύμου τοῖς πεζοῖς μὲν Κρατερὸς ἐπετέτακτο 
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ἄρχειν, τοῦ δὲ ξύμπαντος εὐωνύμου Παρμενίων ἡγεῖτο" 

καὶ παρήγγελτο αὐτῷ μὴ ἀπολείπειν τὴν θάλασσαν, ὡς 

μὴ κυχλωϑεῖεν ἐκ τῶν βαρβάρων, ὅτι πάντῃ ὑπερ- 
φαλαγγήδσειν αὐτῶν διὰ πλῆϑος ἤμελλον. 

δ Δαρεῖος δέ, ἐπειδὴ ἐξηγγέλϑη αὐτῷ προσάγων ἤδη 
᾿Δλέξανδρος ὡς ἐς μάχην, τῶν μὲν ἱππέων διαβιβάξει 
πέραν τοῦ ποταμοῦ τοῦ Πινάρου ἐς τρισμυρίους μά- 
λιάτα τὸν ἀριϑμὸν καὶ μετὰ τούτων τῶν ψιλῶν ἐς 

δισμυρίους, ὅπως τὴν λοιπὴν δύναμιν καϑ᾽ ἡσυχίαν 
δυντάξειε. καὶ πρώτους μὲν τοῦ ὁπλιτικοῦ τοὺς Ἔλ- 

ληνας τοὺς μισϑοφόρους ἔταξεν ἐς τρισμυρίους κατὰ 

τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων" ἐπὶ δὲ τούτοις τῶν 
Καρδάκχ[κ]ων καλουμένων ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐς ξξαχισμυ- 
οέους᾽ ὁπλῖται δὲ ἦσαν καὶ οὗτοι. τοσούτους γὰρ ἐπὶ 
φάλαγγος ἁπλῆς ἐδέχετο τὸ χωρίον, ἵνα ἐτάσσοντο. 
ἐπέταξε δὲ καὶ τῷ ὄρει τῷ ἐν ἀριστερᾷ σφῶν κατὰ τὸ 
᾿Αλεξάνδρου δεξιὸν ἐς δισμυρίους" καὶ τούτων ἔστιν 

οὗ κατὰ νώτου ἐγένοντο τῆς ᾿4λεξάνδρου στρατιᾶς. τὸ 

γὰρ ὄρος ἵνα ἐπετάχϑησαν πῇ μὲν διεχώρει ἐς βάϑος 
καὶ κολπῶδές τι αὐτοῦ ὥσπερ ἐν θαλάσσῃ ἐγίγνετο, 
ἔπειτα ἐς ἐπικαμπὴν προϊὸν τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑπωρείαις 
τεταγμένους κατόπιν τοῦ δεξιοῦ κέρως τοῦ ᾿4λεξάνδρου 

ἐποίει. τὸ δὲ ἄλλο πλῆϑος αὐτοῦ ψιλῶν τς καὶ ὃπλι- 

τῶν, κατὰ ἔϑνη συντεταγμένον ἐς βάϑος οὐκ ὠφέλι- 
μον, ὄπισϑεν ἦν τῶν Ἑλλήνων τῶν μισϑοφόρων καὶ 
τοῦ ἐπὶ φάλαγγος τεταγμένου βαρβαρικοῦ. ἐλέγετο 
γὰρ ἡ πᾶσα ξὺν Ζαρείῳ στρατιὰ μάλιστα ἐς ἑξήκοντα 
μυριάδας μαχίμους εἶναι. 

Δλέξανδρος δέ, ὡς αὐτῷ πρόσω ἰόντι τὸ χωρίον 
διέσχεν ὀλίγον ἐς πλάτος, παρήγαγε τοὺς ἱππέας, τούς 

τὸ δταίρους καλουμένους καὶ τοὺς Θεσσαλοὺς καὶ τοὺς 
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Μακεδόνας. καὶ τούτους μὲν ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ ἅμα 
οἷ ἔταξε, τοὺς δὲ ἐκ Πελοποννήσου καὶ τὸ ἄλλο τὸ 
συμμαχικὸν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον πέμπει ὡς Παρμενίωνα. 

Ζαρεῖος δέ, ὡς συντεταγμένη ἤδη ἦν αὐτῷ ἡ φά- 10 
5 λαγξ, τοὺς ἱππέας, οὕστινας πρὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τῷδε 

προτετάχϑδι ὅπως ἀσφαλῶς αὐτῷ ἡ ἔχταξις τῆς στρατιᾶς 
γένοιτο, ἀνεκάλεσεν ἀπὸ ξυνθήματος. καὶ τούτων τοὺς 
μὲν πολλοὺς ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ 
κατὰ Παρμενίωνα ἔταξεν, ὅτι ταύτῃ μᾶλλόν τι ἱππά- 

ιοὸ σιμα ἦν, μέρος δέ τι αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον πρὸς 
τὰ ὄρη παρήγαγεν. ὡς δὲ ἀχρεῖοι ἐνταῦϑα διὰ στενό- 11 

τητα τῶν χωρίων ἐφαίνοντο, καὶ τούτων τοὺς πολλοὺς 
παριπαξῦσαι ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας σφῶν ἐκέλευσεν. 
αὐτὸς δὲ Ζίαρεῖος τὸ μέσον τῆς πάσης τάξεως ἐπεῖχεν, 

ι καϑάπερ νόμος τοῖς Περσῶν βασιλεῦσι τετάχϑαι" καὶ 
τὸν νοῦν τῆς τάξεως ταύτης Ξενοφῶν ὁ τοῦ Γρύλλου ΕΥ̓ ΧΟ 

ἀναγέγραφεν. 

Ἐν τούτῳ δὲ ᾿4λέξανδρος κατιδὼν ὀλίγου πᾶσαν 9 
τὴν τῶν Περσῶν ἵππον μετακεχωρηκυῖαν ἐπὶ τὸ εὐώ- 

ονυμον τὸ ἑαυτοῦ ὡς πρὸς τὴν θάλασσαν, αὑτῷ δὲ τοὺς 
Πελοποννησίους μόνους καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ξυμμά- 

χων ἱππέας ταύτῃ τεταγμένους, πέμπει κατὰ τάχος τοὺς 
Θεσσαλοὺς ἱππέας ἐπὶ τὸ εὐώνυμον, κελεύσας μὴ πρὸ 
τοῦ μετώπου τῆς πάσης τάξεως παριππεῦσαι, τοῦ μὴ 

5 καταφανεῖς τοῖς πολεμίοις γενέσϑανι μεταχωροῦντας, 
ἀλλὰ κατόπιν τῆς φάλαγγος ἀφανῶς διελθεῖν. προ- ὃ 
ἑταξε δὲ τῶν μὲν ἱππέων κατὰ τὸ δεξιὸν τοὺς σπρο- 

δρόμους, ὧν ἡγεῖτο Πρωτόμαχος, καὶ τοὺς Παίονας, 

ὧν ἡγεῖτο ᾿ἀρίστων, τῶν δὲ πεξῶν τοὺς τοξότας, ὧν 
0 ἦρχεν ᾿Αντίοχος᾽ τοὺς δὲ ᾿ἀγριᾶνας, ὧν ἦρχεν 'άτταλος, 

καὶ τῶν ἱππέων τινὰς καὶ τῶν τοξοτῶν ἐς ἐπικαμπὴν 
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πρὸς τὸ ὄρος τὸ κατὰ νώτου ἔταξεν, ὥστε κατὰ τὸ 
δεξιὸν αὐτῷ τὴν φάλαγγα ἐς δύο κέρατα διέχουσαν 
τετάχϑαι, τὸ μὲν ὡς πρὸς ΖΙαρεῖόν τε καὶ τοὺς πέραν 
τοῦ ποταμοῦ τοὺς πάντας Πέρόας, τὸ δὲ ὡς πρὸς τοὺς 

ἐπὶ τῷ ὄρει κατὰ νώτου σφῶν τεταγμένους. τοῦ δὲ 
εὐωνύμου προετάχϑησαν τῶν μὲν πεξῶν οἵ τε Κρῆτες 
τοξόται καὶ οἱ Θρᾷκες, ὧν ἡγεῖτο Σιτάλκης, πρὸ τού- 
τῶν δὲ ἡ ἵππος ἡ κατὰ τὸ εὐώνυμον. οἱ δὲ μισϑο- 

φόροι ξένοι πᾶσιν ἐπετάχϑησαν. ἐπεὶ δὲ οὔτε πυκνὴ 
αὐτῷ ἡ φάλαγξ κατὰ τὸ δεξιὸν τὸ ἑαυτοῦ ἐφαίνετο, 
πολύ τε ταύτῃ ὑπερφαλαγγήσειν οἱ Πέρσαν ἐδόκουν, 

ἐκ τοῦ μέσου ἐκέλευσε δύο ἴλας τῶν δταίρων, τήν τὲ 
᾿ἀνϑεμουσίαν, ἧς ἰλάρχης ἦν Περοίδας ὁ Μενεσϑέως, 
καὶ τὴν Δευγαίαν καλουμένην, ἧς ἡγεῖτο Παντόρδανος 
ὁ Κλεάνδρου, ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἀφανῶς παρελϑεῖν. καὶ 
τοὺς τοξότας δὲ χαὶ μέρος τῶν ᾿Δγριάνων καὶ τῶν 
Ἑλλήνων μισϑοφόρων ἔστιν οὃς κατὰ τὸ δεξιὸν τὸ 
αὑτοῦ ἐπὶ μετώπου παραγαγὼν ἐξέτεινεν ὑπὲρ τὸ τῶν 
Περσῶν κέρας τὴν φάλαγγα. ἐπεὶ γὰρ οἱ ὑπὲρ τοῦ 

ὄρους τεταγμένον οὔτε κατήεσαν, ἐκδρομῆς τε ἐπ᾽ 
αὐτοὺς τῶν ᾿Δγριάνων καὶ τῶν τοξοτῶν ὀλίγων κατὰ 
πρόσταξιν ᾿Δλεξάνδρου γενομένης ῥᾳδίως ἀπὸ τῆς 
ὑπωρζεδίας ἀνασταλέντες ἐς τὸ ἄκρον ἀνέφυγον, ἔγνω 
καὶ τοῖς κατ᾽ αὐτοὺς τεταγμένοις δυνατὸς ὧν χρήσα- 
σϑαι ἐς ἀναπλήρωσιν τῆς φάλαγγος" ἐκείνοις δὲ ἷἱπ- 
πέας τριακοσίους ἐπιτάξαι ἐξήρκεσεν. 

Οὕτω δὴ τεταγμένους χρόνον μέν τινα προῆγεν 

ἀναπαύων, ὥστε καὶ πάνυ ἔδοξε σχολαία γενέσϑαι 
αὐτῷ ἡ πρόσοδος" τοὺς γὰρ βαρβάρους, ὅπως τὰ 

20 

πρῶτα ἐτάχϑησαν, οὐκέτι ἀντεπῆγε Ζαρεῖος, ἀλλ᾽ ἐπὶ 30 
τοῦ ποταμοῦ ταῖς ὄχϑαις, πολλαχῇ μὲν ἀποκρήμνοις 
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οὔσαις, ἔστι δὲ ὕπου καὶ χάρακα παρατείνας αὐταῖς 

ἵνα δὐεφοδώτερα ἐφαίνετο, οὕτως ἔμενεν" καὶ ταύτῃ 
εὐθὺς δῆλος ἐγένετο τοῖς ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον τῇ γνώμῃ 
δεδουλωμένος. ὡς δὲ ὁμοῦ ἤδη ἦν τὰ στρατόπεδα, 

5 ἐνταῦϑα παριππεύων πάντῃ ᾿4λέξανδρος παρεκάλει 
ἄνδρας ἀγαϑοὺς γίγνεσϑαι. οὐ τῶν ἡγεμόνων μόνον 

τὰ ὀνόματα ξὺν τῷ πρέποντι κόσμῳ ἀνακαλῶν, ἀλλὰ 
καὶ ἰλάρχας καὶ λοχαγοὺς ὀνομαστὶ καὶ τῶν ξένων 
τῶν μισϑοφόρων, ὅσοι κατ᾽ ἀξίωσιν ἢ τινα ἀρετὴν 

το γνωριμώτεροι ἦσαν" καὶ αὐτῷ πανταχόϑεν βοὴ ἐγίνετο 
μὴ διατρίβειν, ἀλλὰ ἐσβάλλειν ἐς τοὺς πολεμίους. ὁ δὲ 
ἦγεν ἐν τάξει ἔτι, τὰ μὲν πρῶτα, καίπερ ἐν ἀπόπτῳ ἤδη 
ἔχων τὴν Ζιαρείου δύναμιν, βάδην, τοῦ μὴ διασπασϑῆ- 
ναί τι ἐν τῇ ξυντονωτέρᾳ πορείᾳ κυμῆναν τῆς φάλαγ- 

16 γζος᾽ ὡς δὲ ἐντὸς βέλους ἐγίγνοντο, πρῶτοι δὴ οἱ κατὰ 

᾿λέξανδρον καὶ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τε- 

ταγμένος δρόμῳ ὃς τὸν ποταμὸν ἐνέβαλον, ὡς τῇ τε 
ὀξύτητι τῆς ἐφόδου ἐχπλῆξαι τοὺς Πέρσας καὶ τοῦ 

ϑᾶσσον ἐς χεῖρας ἐλϑόντας ὀλίγα πρὸς τῶν τοξοτῶν 

9.0 βλάπτεσϑαι. καὶ ξυνέβη ὅπως εἴκασεν ᾿4λέξανδρος. 
εὐθὺς γὰρ ὡς ἐν χερσὶν ἡ μάχη ἐγένετο, τρέπονται 

τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος οἱ τῷ ἀριστερῷ κέρᾳ ἐπι- 
τεταγμένοι" καὶ ταύτῃ μὲν λαμπρῶς ἐνίκα ᾿4λέξανδρός 

τὸ καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτόν. οἱ δὲ Ἕλληνες οἱ μισϑοφόροι 
45 οἱ ξὺν Δαρείῳ, ἧ διέσχε τῶν Μακεδόνων ἡ φάλαγξ 

ὡς ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας παραρραγεῖσα, ὅτι ᾿4λέξανδρος 
μὲν σπουδῇ ἐς τὸν ποταμὸν ἐμβαλὼν καὶ ἐν χερσὶ τὴν 
μάχην ποιήσας ἐξώϑει ἤδη τοὺς ταύτῃ τεταγμένους 

τῶν Περσῶν, οἱ δὲ κατὰ μέσον τῶν Μακεδόνων οὔτε 

ϑοτῇ ἴσῃ σπουδῇ ἥψαντο τοῦ ἔργου καὶ πολλαχῇ κρη- 
μνώδεσι ταῖς ὄχϑαις ἐντυγχάνοντες τὸ μέτωπον τῆς 
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φάλαγγος οὐ δυνατοὶ ἐγένοντο ἐν τῇ αὐτῇ τάξει 
διασώσασθαι, --- ταύτῃ ἐμβάλλουσιν οἱ Ἕλληνες τοῖς 

Μακεδόσιν ἧ μάλιστα διεσπασμένην αὐτοῖς τὴν φά- 
λαγγα κατεῖδον. καὶ τὸ ἔργον ἐνταῦϑα καρτερὸν ἦν, 
τῶν μὲν ἐς τὸν ποταμὸν ἀπώσασϑαι τοὺς Μακεδόνας ὁ 

καὶ τὴν νίχην τοῖς ἤδη φεύγουσι σφῶν ἀνασώσασθαι, 

τῶν Μακεδόνων δὲ τῆς τὸ ᾿4λεξάνδρου ἤδη φαινομένης 
εὐπραγίας μὴ λειφϑῆναι καὶ τὴν δόξαν τῆς φάλαγγος, 

ὡς ἀμάχου δὴ ἐς τὸ τότε διαβεβοημένης, μὴ ἀφανίσαι. 

καί τι καὶ τοῖς γένεσι τῷ τὸ ᾿Ελληνικῷ καὶ τῷ Μακε- τὸ 
δονικῷ φιλοτιμίας ἐνέπεσεν ἐς ἀλλήλους. καὶ ἐνταῦϑα 
πίπτει Πτολεμαῖός τὸ ὁ Σελεύκου, ἀνὴρ ἀγαϑὺὸς γενό- 

μενος, καὶ ἄλλοι ἐς εἴχοσι μάλιστα καὶ ἑχατὸν τῶν οὐκ 
ἠμελημένων Μακεδόνων. 

Ἔν τούτῳ δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως τάξεις, τε- 16 

τραμμένους ἤδη τοὺς κατὰ σφᾶς τῶν Περσῶν ὁρῶντες; 

ἐπὶ τοὺς ξένους τὲ τοὺς μισϑοφόρους τοὺς “΄αρείου 

καὶ τὸ πονούμενον σφῶν ἐπικάμψαντες ἀπό τὸ τοῦ 
ποταμοῦ ἀπώσαντο αὐτούς, καὶ κατὰ τὸ παρερρωγὸς 

τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος ὑπερφαλαγγήσαντες ἐς τὰ τὸ 
πλάγια ἐμβεβληχκότες ἤδῃ ἔχοπτον τοὺς ξένους" καὶ οἱ 
ἱππεῖς δὲ οἱ τῶν Περσῶν κατὰ τοὺς Θεσσαλοὺς τε- 

ταγμένον οὐχ ἔμειναν ἐντὸς τοῦ ποταμοῦ ἐν αὐτῷ τῷ 

ἔργῳ, ἀλλ᾽ ἐπιδιαβάντες εὐρώστως ἐνέβαλον ὃς τὰς 
ἴλας τῶν Θετταλῶν. καὶ ταύτῃ ξυνέστη ἱππομαχία 36 

καρτερά, οὐδὲ πρόσϑεν ἐνέκλιναν οἱ Πέρσαι πρὶν 
Δαρεῖόν τε πεφευγότα ἤσϑοντο καὶ πρὶν ἀπορραγῆναι 
σφῶν τοὺς μισθοφόρους συγκοπέντας ὑπὸ τῆς φάλαγ- 

8 γος. τότε δὲ ἤδη λαμπρά τε καὶ ἐκ πάντων ἡ φυγὴ 

ἐγίγνετο" καὶ οἵ τε τῶν Περσῶν ἵπποι ἐν τῇ ἀναχω- ὃ 
ρήσεν ἐκακοπάϑουν βαρέως ὡπλισμένους τοὺς ἀμβάτας 
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σῳῶν φέροντες, χαὶ αὐτοὶ οἱ ἱππεῖς κατὰ στενὰς ὁδοὺς 

πλήϑει τε πολλοὶ καὶ πεφοβημένως ξὺν ἀταξίᾳ ἀπο- 
χωροῦντες οὐ μεῖον ἀπ ἀλλήλων καταπατούμενοι ἢ 
πρὸς τῶν διωχόντων πολεμίων ἐβλάπτοντο. καὶ οἱ 

5 Θεσσαλοὶ εὐρώστως αὐτοῖς ἐπέχειντο, ὥστε οὐ μείων 
ἢ τῶν πεξῶν φόνος ἐν τῇ φυγῇ τῶν ἱππέων ἐγίγνετο. 

Δαρεῖος δέ, ὡς αὐτῷ τὸ πρῶτον ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου 
ἐφοβήθη τὸ κέρας τὸ δὐώνυμον καὶ ταύτῃ ἀπορρηγνύ- 

μενον κατεῖδε τοῦ ἄλλου στρατοπέδου, εὐθὺς ὡς εἶχεν 
ι9 ἐπὶ τοῦ ὥρματος ξὺν τοῖς πρώτοις ἔφευγε. καὶ ἔστε 

μὲν ὁμαλοῖς χωρίοις ἐν τῇ φυγῇ ἐπετύγχανεν, ἐπὶ τοῦ 
ἅρματος διεσώξετο, ὡς δὲ φάραγξί τε καὶ ἄλλαις 

δυσχωρίαις ἐνέκυρσε, τὸ μὲν ἅρμα ἀπολείπει αὐτοῦ 
καὶ τὴν ἀσπίδα καὶ τὸν χάνδυν ἐκδύς᾽ ὁ δὲ καὶ τὸ 

ι τόξον ἀπολείπει ἐπὶ τοῦ ἅρματος" αὐτὸς δὲ ἵππου ἐπι- 

βὰς ἔφευγε᾽ καὶ ἡ νὺξ οὐ διὰ μακροῦ ἐπιγενομένη 
ἀφείλετο αὐτὸν τὸ πρὸς ᾿4λεξάνδρου ἁλῶναι. ᾿Α4λέξαν- 
δρος γὰρ ἔστε μὲν φάος ἦν ἀνὰ κράτος ἐδίωκον, ὡς 
δὲ συνεσκόταξέ τε ἤδη καὶ τὰ πρὸ ποδῶν ἀφανῆ ἦν, 

49 εἰς τὸ ἔμπαλιν ἀπετρέπετο ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον" τὸ 
μέντοι ἅρμα τοῦ Ζαρδίου ἔλαβε καὶ τὴν ἀσπίδα ἐπ᾽ 
αὐτῷ καὶ τὸν κάνδυν καὶ τὸ τόξον. καὶ γὰρ καὶ ἡ 

δίωξις βραδυτέρα αὐτῷ ἐγεγόνει, ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ 
παραρρήξει τῆς φάλαγγος ἐπιστρέψας καὶ αὐτὸς οὐ 

45 πρόσϑεν ἐς τὸ διώκδιν ἐτράπετο πρὶν τούς τὲ μισϑο- 
φύρους τοὺς ξένους καὶ τὸ τῶν Περσῶν ἱππικὸν ἀπὸ 

τοῦ ποταμοῦ ἀπωσϑέντας κατεῖδε. 

Τῶν δὲ Περσῶν ἀπέϑανον ᾿Δρσάμης μὲν καὶ Ῥεο- 
μίϑρης καὶ ᾿«τιξύης τῶν ἐπὶ Γρανίκῳ ἡγησαμένων τοῦ 

:Ὁὸ ἱππικοῦ" ἀποθνήσκει δὲ καὶ Σαυάχης ὃ Αἰγύπτου σα- 
τράπης καὶ Βουβάκης τῶν ἐντίμων Περσῶν" τὸ δὲ 
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ἄλλο πλῆϑος εἷς δέχα μάλιστα μυριάδας καὶ ἐν τού- 
τοις ἱππεῖς ὑπὲρ τοὺς μυρίους, ὥστε λέγει Πτολεμαῖος 

ὃ “Μάγου ξυνεπισπόμενος τότε ᾿Δλεξάνδρῳ τοὺς μετὰ 

σφῶν διώκοντας ΖΙαρεῖον, ὡς ἐπὶ φάραγγί τινι ἐν τῇ 
διώξει ἐγένοντο, ἐπὶ τῶν νεκρῶν διαβῆναι τὴν φάραγγα. 
τό τε στρατόπεδον τὸ Ζαρείου εὐθὺς ἐξ ἐφόδου ἑάλω 
καὶ ἡ μήτηρ καὶ ἡ γυνή, αὐτὴ δὲ καὶ ἀδελφὴ Ζ]αρείου, 

καὶ υἱὸς Δαρείου νήπιος" καὶ ϑυγατέρες δύο ἑάλωσαν 
καὶ ἄλλαι ἀμφ᾽ αὐτὰς Περσῶν τῶν ὁμοτίμων γυναῖκες 

σοι 

οὐ πολλαί. οἱ γὰρ ἄλλον Πέρσαι τὰς γυναῖκας σφῶν 10 
ξὺν τῇ ἄλλῃ κατασκευῇ ἐς ΖΔίαμασκὸν ἔτυχον ἐσταλ- 
κότες ἐπεὶ καὶ Ζαρεῖος τῶν τὲ χρημάτων τὰ πολλὰ 

καὶ ὅσα ἄλλα μεγάλῳ βασιλεῖ ἐς πολυτελῆ δίαιταν καὶ 

στρατευομένῳ ὅμως συνέπεται πεπόμφει ἐς Ζίαμασκχόν, 

ὥστε ἐν τῷ στρατεύματι οὐ πλείονα ἢ τρισχίλια τά- 
λανταὰ ἑάλω. ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ΖΙαμασκῷ χρήματα ὀλίγον 
ὕστερον ἑάλω ὑπὸ Παρμενίωνος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο στα- 
λέντος. τοῦτο τὸ τέλος τῇ μάχῃ ἐκχείνῃ ἐγένετο ἐπὶ 
ἄρχοντος ᾿4ϑηναίοις Νικοχράτους μηνὸς Μαιμακτη- 

ριῶνος. 

1. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ, καίπερ τετρωμένος τὸν μηρὸν 
ξίφει ᾿4λέξανδρος, ὃ δὲ τοὺς τραυματίας ἐπῆλϑε, καὶ 

τοὺς νεχροὺς ξυναγαγὼν ἔϑαψε μεγαλοπρεπῶς ξὺν τῇ 
δυνάμει πάσῃ ἐκτεταγμένῃ ὡς λαμπρότατα ἐς πόλεμον" 

καὶ λόγῳ τε ἐπεκχόσμησεν ὅσοις τι διαπρεπὲς ἔργον ἐν 
τῇ μάχῃ ἢ αὐτὸς ξυνέγνω εἰργασμένον ἢ ἀχοῇ συμ- 

φωνούμενον ἔμαϑεν, καὶ χρημάτων ἐπιδόσενι ὡς ἔχά- 
στους ξὺν τῇ ἀξίᾳ ἐτίμησεν. καὶ Κιλικίας μὲν ἀπο- 

δεικνύει σατράπην Βάλακρον τὸν Νικάνορος, ἕνα τῶν 
σωματοφυλάκων τῶν βασιλικῶν, ἀντὶ δὲ τούτου ἐς 

τοὺς σωματοφύλακας κατέλεξε Μένητα τὸν Διονυσίου" 
80 
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ἀντὶ δὲ Πτολεμαίου τοῦ Σελεύχου τοῦ ἀποθανόντος 

ἐν τῇ μάχῃ Πολυπέρχοντα τὸν Σιμμίου ἄρχειν ἀπ- 
ἔδειξε τῆς ἐχείνου τάξεως. καὶ Σολεῦσι τά τε πεντή- 

κοντα τάλαντα, ἃ ἔτι ἐνδεᾶ ἦν ἐκ τῶν ἐπιβληϑέντων 
5 σφίσι χρημάτων, ἀνῆκεν καὶ τοὺς ὁμήρους ἀπέδωκεν. 

Ὁ δὲ οὐδὲ τῆς μητρὸς τῆς Ζίαρείου οὐδὲ τῆς γυ- 
ψαικὸς ἢ τῶν παίδων ἠμέλησεν. ἀλλὰ λέγουσί τινες 

τῶν τὰ ᾿Αλεξάνδρου γραψάντων τῆς νυχτὸς αὐτῆς, ἧ 
ἀπὸ τῆς διώξεως τῆς Δαρείου ἐπανῆκεν, ἐς τὴν σκηνὴν 

ι᾽ὸ παρελϑόντα αὐτὸν τὴν Ζαρείου, ἥτις αὐτῷ ἐξῃρημένη 
ἦν, ἀκοῦσαν γυναικῶν οἰμωγὴν καὶ ἄλλον τοιοῦτον 
ϑόρυβον οὐ πόρρω τῆς σκηνῆς" πυϑέσϑαι οὖν αἵτινες 4 
γυναῖκες καὶ ἀνθ᾽ ὅτου οὕτως ἐγγὺς παρασκηνοῦσι" καί 
τινα ἐξαγγεῖλαι, ὅτι" ὦ βασιλεῦ, ἡ μήτηρ τε καὶ ἡ γυνὴ 

16 ΖΙαρείου καὶ οἱ παῖδες, ὡς ἐξηγγέλθη αὐταῖς ὅτι τὸ 

τόξον τὸ τοῦ Ζαρείου ἔχεις καὶ τὸν κάνδυν τὸν βασι- 
λικὸν καὶ ἡ ἀσπὶς ὅτι κεκόμισται ὀπίσω ἡ Ζ,αρείου, 
ὡς ἐπὶ τεϑνεῶτι Ζαρείῳ ἀνοιμώξουσιν. ταῦτα ἀκού- ὅ 
σαντα ᾿4λέξανδρον πέμψαι πρὸς αὐτὰς Δεοννάτον, ἕνα 

40 τῶν ἑταίρων, ἐντειλάμενον φράδαι ὅτι ξῇ Ζαρεῖος, 
τὰ δὲ ὅπλα καὶ τὸν χάνδυν ὅτι φεύγων ἀπέλιπεν ἐπὶ 
τῷ ἅρματι καὶ ταῦτα ὅτι μόνα ἔχει ᾿4λέξανδρος. καὶ 
“εοννάτον παρελθόντα ἐς τὴν σκηνὴν τά τὸ περὶ Ζία- 
ρείου εἰπεῖν καὶ ὅτι τὴν ϑεραπείαν αὐταῖς ξυγχωρεῖ 

45 Δλέξανδρος τὴν βασιλικὴν καὶ τὸν ἄλλον κόσμον καὶ 

καλεῖσϑαι βασιλίσσας, ἐπεὶ οὐδὲ κατὰ ἔχϑροαν οἱ γενέ- 
σϑαι τὸν πόλεμον πρὸς Ζαρεῖον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς 
τῆς ᾿Ασίας διαπεπολεμῆσϑαι ἐννόμως. ταῦτα μὲν Πτο- ἔτ δ, 
λεμαῖος καὶ ᾿ἀριστόβουλος λέγουσι" λόγος δὲ ἔχει καὶ ΤΠ ΩΡ, 

80 αὐτὸν ᾿4λέξανδρον τῇ ὑστεραίᾳ ἐλϑεῖν εἴσω ξὺν Ἧφαι- ὃ 
στίωνι μόνῳ τῶν ἑταίρων καὶ τὴν μητέρα τὴν Ζαρείου 

29 
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ἀμφιγνοήσασαν ὅστις ὃ βασιλεὺς εἴη αὐτοῖν, ἐστάλϑαι 
γὰρ ἄμφω τῷ αὐτῷ κόσμῳ, τὴν δὲ Ἡφαιστίωνι προσ- 
ελϑεῖν καὶ προσκυνῆσαι, ὅτι μείξων ἐφάνη ἐκεῖνος. 

1 ὡς δὲ ὁ Ηφαιστίων τε ὀπίσω ὑπεχώρησε καί τις τῶν 
ἀμφ᾽ αὐτήν, τὸν ᾿4λέξανδρον δείξας, ἐκεῖνον ἔφη εἷναι 
᾿Δλέξανδρον, τὴν μὲν καταιδεσθεῖσαν τῇ διαμαρτίᾳ 
ὑποχωρεῖν, ᾿4λέξανδρον δὲ οὐ φάναι αὐτὴν ἁμαρτεῖν" 

8 καὶ γὰρ ἐκεῖνον εἶναι ᾿4λέξανδρον. καὶ ταῦτα ἐγὼ 
οὔϑ᾽ ὡς ἀληϑῆ οὔτε ὡς πάντῃ ἄπιστα ἀνέγραψα. ἀλλ 
εἴτε οὕτως ἐπράχϑη, ἐπαινῶ ᾿4λέξανδρον τῆς τε ἐς τὰς 
γυναῖχας κατοιχτίσεως καὶ τῆς ἐς τὸν ἑταῖρον πίστεως 

καὶ τιμῆς εἴτε πιϑανὸς δοκεῖ τοῖς συγγράψασιν ᾿4λέξ- 

ανδρος ὡς καὶ ταῦτα ἂν πράξας καὶ εἰπὼν, καὶ ἐπὶ 

τῷδε ἐπαινῶ ᾿Δλέξανδρον. 
18 Δαρεῖος δὲ τὴν μὲν νύχτα ξὺν ὀλίγοις τοῖς ἀμφ᾽ 

αὐτὸν ἔφυγε, τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἀναλαμβάνων ἀεὶ τῶν τε 
Περσῶν τοὺς διασωθέντας ἐκ τῆς μάχης χαὶ τῶν 

ξένων τῶν μισϑοφόρων, ἐς τετρακισχιλίους ἔχων τοὺς 
πάντας, ὡς ἐπὶ Θάψακόν τε πόλιν καὶ τὸν Εὐφράτην 
ποταμὸν σπουδῇ ἤλαυνεν, ὡς τάχιστα μέσον αὑτοῦ τε 

καὶ ᾿Αλεξάνδρου τὸν Εὐφράτην ποιῆσαι. ᾿Αμύντας δὲ 
ὁ ᾿Ἁντιόχου καὶ Θυμώνδας ὃ Μέντορος καὶ ᾿Δἀριστομή- 
δὴς ὁ Φεραῖος καὶ Βιάνωρ ὃ ᾿ἄχαρνάν, ξυμπάντες 
οὗτοι αὐτόμολοι, μετὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτοὺς στρατιωτῶν 
ὡς ὀχτακισχιλίων εὐθὺς ὡς τεταγμένοι ἦσαν κατὰ τὰ 

ὄρη φεύγοντες ἀφίκοντο ἐς Τρίπολιν τῆς Φοινίκης" 

καὶ ἐνταῦϑα καταλαβόντες τὰς ναῦς νενεωλκημένας 

ἐφ᾽ ὧν πρόσϑεν ἐκ Μέσβου διακεκομισμένοι ἦσαν, τού- 
τῶν ὅσαι μὲν ἱχαναί σφισιν ἐς τὴν κομιδὴν ἐδόκουν, 
ταύτας καθελκύσαντες, τὰς δὲ ἄλλας αὐτοῦ ἐν τοῖς 
νεωρίοις κατακαύσαντες, ὡς μὴ παρασχεῖν ταχεῖαν 

[] 
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σφῶν τὴν δίωξιν, ἐπὶ Κύπρου ἔφευγον καὶ ἐκεῖθεν 
εἷς ἀἴγυπτον, ἵναπερ ὀλίγον ὕστερον πολυπραγμονῶν 

τε ᾿ἀμύντας ἀποϑνήσκει ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. 
Φαρνάβαξος δὲ καὶ Αὐτοφραδάτης τέως μὲν περὶ 

δ τὴν Χίον διέτριβον᾽ καταστήσαντες δὲ φρουρὰν τῆς 

Χίου τὰς μέν τινας τῶν νεῶν ἐς Κῶν καὶ Ἁλικαρ- 

νασσὸν ἔστειλαν, αὐτοὶ ὃὲ ἑκατὸν ναυσὺ ταῖς ἄριστα 
πλεούσαις ἀναγζ(αγλόμενον ἐς Σίφνον κατέσχον. καὶ 

παρ᾽ αὐτοὺς ἀφικνεῖται Ἅγις ὁ Δαχεδαιμονίων βασι- 
10 δὺς ἐπὸ μιᾶς τριήρους, χρήματά τὸ αἰτήσων ἐς τὸν 

πόλεμον καὶ δύναμιν ναυτικήν τὸ καὶ πεζικὴν ὅσην 

πλείστην ἀξιώσων συμπέμψαι οἱ ἐς τὴν Πελοπόννησον. 

καὶ ἐν τούτῳ ἀγγελία αὐτοῖς ἔρχεται τῆς μάχης τῆς 
πρὸς ᾿Ισσῷ γενομένης. ἐκπλαγέντες δὲ πρὸς τὰ ἐξαγ- 

1:6 γελϑέντα Φαρνάβαξος μὲν σὺν δώδεκα τριήρδσι καὶ 
τῶν μισϑοφόρων ξένων ξὺν χιλίοις καὶ πεντακοσίοις 
ἐπὶ Χίου ἐστάλη, δείσας μή τι πρὸς τὴν ἀγγελίαν τῆς 

ἥττης οἱ Χῖον νεωτερίσωσιν. Ἅγις δὲ παρ᾽ Αὐτοφρα- 
δάτου τάλαντα ἀργυρίου λαβὼν τριάκοντα καὶ τριήρεις 

90 δέκα, ταύτας μὲν Ἱππίαν ἄξοντα ἀποστέλλει παρὰ τὸν 
ἀδελφὸν τὸν αὑτοῦ ᾿4γησίλαον ἐπὶ Ταίναρον" καὶ 
παραγγέλλειν ἐχέλδυσεν ᾿ἀγησιλάῳφ, διδόντα τοῖς ναύ- 
ταῖς ἐντελῆ τὸν μισϑὸν πλεῖν τὴν ταχίστην ἐπὶ Κρή- 
της, ὡς τὰ ἐκεῖ καταστησόμενον. αὐτὸς δὲ τύτε μὲν 

45 αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις ὑπέμενεν, ὕστερον δὲ εἰς “4λει- 

καρνασσὸν παρ᾽ Αὐτοφραδάτην ἀφίκετο. 
᾿λέξανδρος δὲ σατράπην μὲν Συρίᾳ τῇ κοιλῇ Μέ- 

νῶνα τὸν Κερδίμμα ἐπέταξε δοὺς αὐτῷ εἰς φυλακὴν 

τῆς χώρας τοὺς τῶν ξυμμάχων ἱππέας, αὐτὸς δὲ ἐπὶ 
80 Φοινίχης ἧει. καὶ ἀπαντᾷ αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν Σ;τρά- 

τῶν ὃ Γηροστράτου παῖς τοῦ ᾿ἀραδίων τὸ καὶ τῶν 

δ. 
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᾿ἀράδῳ προσοίκων βασιλέως" ὃ δὲ Γηρόστρατος αὐτὸς 
ιἱδτ᾿ Αὐτοφραδάτου ἔπλει ἐπὶ τῶν νεῶν, καὶ οἱ ἄλλοι 
οἵ τε τῶν Φοινέκων καὶ οἱ τῶν Κυπρίων βασιλεῖς καὶ 

8 αὐτοὶ αΑὐτοφραδάτῃ ξυνέπλεον. Στράτων δὲ ᾿4λεξάν- 
δρῷ ἐντυχὼν στεφανοῖ χρυσῷ στεφάνῳ αὐτὸν καὶ τήν 
τὸ ᾿ἄραδον αὐτῷ τὴν νῆσον καὶ τὴν Μάραϑον τὴν 
καταντικρὺ τῆς ἀράδου ἐν τῇ ἠπείρῳ φκισμένην, πόλιν 
μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, καὶ Σιγῶνα καὶ Μαριάμμην 

πόλιν καὶ τἄλλα ὅσα τῆς σφῶν ἐπικρατείας ἐνδίδωσιν. 
1 Ἔτι δὲ ἐν Μαράϑῳ ᾿ἀλεξάνδρου ὄντος ἀφίκοντο 
παρὰ Ζαρείου πρέσβεις, ἐπιστολήν τὲ κομίξοντες 
Ζαρδίου. καὶ αὐτοὶ ἀπὸ γλώσσης δεησόμδνοι ἀφεῖναι 

Δαρείῳ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας. 

ἐδήλου δὲ ἡ ἐπιστολή, ὅτι Φιλίππῳ τὲ πρὸς ᾿Δἀρτοξέρ- 
ξην φιλία καὶ ξυμμαχία ἐγένετο καὶ, ἐπειδὴ ᾿Δἀρσῆς ὃ 
υἱὸς ἀρτοξέρξου ἐβασίλδυσεν, ὅτι Φίλιππος ἀδικίας 
πρῶτος ἐς βασιλέα ᾿Δρσῆν ἦρξεν οὐδὲν ἄχαρι ἐκ Περ- 
σῶν παϑών. ἐξ οὗ δὲ αὐτὸς βασιλεύει Περσῶν, οὔτε 
πέμψαι τινὰ ᾿Δλέξανδρον παρ᾽ αὐτὸν ἐς βεβαίωσιν τῆς 

πάλαι οὔσης φιλίας τε καὶ ξυμμαχίας, διαβῆναί τε ξὺν 

στρατιᾷ ἐς τὴν ᾿4σίαν καὶ πολλὰ κακὰ ἐργάσασϑαι 
8 Πέρσας. τούτου ἕνδκα καταβῆναι αὐτὸς τῇ χώρᾳ ἀμυ- 
νῶν καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν πατρῴαν ἀνασώσων. τὴν μὲν 
δὴ μάχην ὡς ϑεῶν τῳ ἔδοξεν οὕτω κριϑῆναι, αὐτὸς 
ὃὲ βασιλεὺς παρὰ βασιλέως γυναῖκά τὸ τὴν αὑτοῦ 

αἰτεῖν καὶ μητέρα καὶ παῖδας τοὺς ἁλόντας, καὶ φι- 
λίαν ἐϑέλειν ποιήσασϑαι πρὸς ᾿4λέξανδρον καὶ ξύμ- 
μαχος εἷναι ᾿4λεξάνδρῳ᾽ καὶ ὑπὲρ τούτων πέμπειν 
ἠξίου ᾿4λέξανδρον παρ᾽ αὑτὸν ξὺν Μενίσχῳ τε καὶ 

᾿Θ 

80 

᾿Ἀρσίμᾳ τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐκ Περσῶν ἥκουσι τοὺς τὰ 80 
πιστὰ ληψομένους τὲ καὶ ὑπὲρ ᾿4λεξάνδρου δώσοντας. 
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Πρὸς ταῦτα ἀντιγράφει ᾿4λέξανδρος καὶ ξυμπέμπει 4 
τοῖς παρὰ ΖΙαρείου ἐλθοῦσι Θέρσιππον, παραγγείλας 

τὴν ἐπιστολὴν δοῦναι Ζαρδίῳ, αὐτὸν δὲ μὴ διαλέγε- 

σϑαι ὑπὲρ μηδενός. ἡ δὲ ἐπιστολὴ ἡ ̓ 4λεξάνδρου ἔχει 
5 ὧδε᾽ Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἷς Μακεδονίαν 
καὶ εἷς τὴν ἄλλην “Ελλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδὲν 
προηδικημένοι" ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμὼν κατα- 
σταϑεὶς καὶ τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας διέβην 

ἐς τὴν ᾿Ασίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν. καὶ γὰρ Περινϑίοις ὅ 
ι0 ἐβοηϑήσατε, οὗ τὸν ἐμὸν πατέρα ἠδίκουν, καὶ εἰς 

Θρῴκην, ἧς ἡμεῖς ἤρχομεν, δύναμιν ἔπεμψεν ἾΩχος. 
τοῦ δὲ πατρὸς ἀποθανόντος ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευσάν- 
τῶν, οὺς ὑμεῖς συνετάξατε, ὡς αὐτοὶ ἐν ταῖς ἐπιστο- 

λαῖς πρὸς ἅπαντας ἐχομπάσατε, καὶ ᾿Δρσῆν ἀποκτεί- 

τὸ ναντός ὅσου μετὰ Βαγώου, καὶ τὴν ἀρχὴν κατασχόντος 
οὐ δικαίως οὐδὲ κατὰ τὸν Περσῶν νόμον, ἀλλὰ ἀδὲυ- 
κοῦντος Πέρσας, καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τοὺς Ἕλληνας 

γράμματα οὐκ ἐπιτήδεια διαπέμποντος, ὅπως πρός μὲ ὁ 
πολεμῶσι, καὶ χρήματα ἀποστέλλοντος πρὸς “ακεδαι- 

40 μονίους καὶ ἄλλους τινὰς τῶν Ἑλλήνων, καὶ τῶν μὲν 

ἄλλων πόλεων οὐδεμιᾶς δεχομένης, Δακεδαιμονίων δὲ 
λαβόντων, καὶ τῶν παρὰ σοῦ πεμφϑέντων τοὺς ἐμοὺς 

φίλους διαφϑειράντων καὶ τὴν εἰρήνην, ἣν τοῖς Ἕλλησι 
κατεσχεύασα, διαλύειν ἐπιχειρούντων --- ἐστράτδυσα 

95 ἐπὶ σὲ ὑπάρξαντος σοῦ τῆς ἔχϑρας. ἐπεὶ δὲ μάχῃ 
νενίκηκα πρότερον μὲν τοὺς σοὺς στρατηγοὺς καὶ σα- 

τράπας, νῦν δὲ σὲ καὶ τὴν μετὰ σοῦ δύναμιν, καὶ τὴν 

χώραν ἔχω τῶν ϑεῶν μοι δόντων, ὅσοι τῶν μετὰ σοῦ 
παραταξαμένων μὴ ἐν τῇ μάχῃ ἀπέϑανον, ἀλλὰ παρ᾽ 

80 ἐμὲ κατέφυγον, τούτων ἐπιμέλομανι καὶ οὐκ ἄκοντες 
παρ᾽ ἐμοί εἰσιν, ἀλλὰ αὐτοὶ ἑκόντες ξυστρατεύονται 
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μετ᾽ ἐμοῦ. ὡς οὖν ἐμοῦ τῆς ᾿Ασίας ἁπάσης κυρίου 
ὄντος ἧκε πρὸς ἐμέ. εἰ δὲ φοβῇ μὴ ἐλϑὼν πάϑῃς τι 
ἐξ ἐμοῦ ἄχαρι, πέμπε τινὰς τῶν φίλων τὰ πιστὰ ληψο- 
μένους. ἐλθὼν δὲ πρός μὲ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυ- 
ναῖκα καὶ τοὺς παῖδας καὶ εἰ ἄλλο τι ϑέλεις αἴτει χαὶ ὁ 

λάμβανε. ὅ τι γὰρ ἂν πείϑῃς ἐμὲ ἔσται σοι. καὶ τοῦ 

λοιποῦ ὅταν πέμπῃς παρ᾽ ἐμὲ, ὡς πρὸς βασιλέα τῆς 

᾿Ασίας πέμπε, μηδὲ [δ] ἐξ ἴσου ἐπίστελλε, ἀλλ᾽ ὡς 
κυρίῳ ὄντι πάντων τῶν σῶν φράξε εἴ του δέῃ" εἰ δὲ 
μή, ἐγὼ βουλεύσομαι περὶ σοῦ ὡς ἀδικοῦντος. εἰ δ᾽ τὸ 
ἀντιλέγεις περὶ τῆς βασιλείας, ὑπομείνας ἔτι ἀγώνισαι 
περὶ αὐτῆς καὶ μὴ φεῦγε, ὡς ἐγὼ ἐπὶ σὲ πορεύσομαι 
οὗ ἂν ἧς. 

18 Πρὸς μὲν ΖΙαρεῖον ταῦτ᾽ ἐπέστειλεν. ἐπεὶ δ᾽ ἔμαϑεν 

εο 

ὡϑ 

τά τὸ χρήματα ὅσα σὺν Κωφῆνι τῷ ᾿Αρναβάξου ἀπο- τὸ 
πεπόμφει εἰς ΖΙίαμασκὸν ΖΙαρεῖος ὅτι ἑάλωκε, καὶ ὕσοι 

Περσῶν ἀμφ᾽ αὐτὰ ἐγκατελείφϑησαν ξὺν τῇ ἄλλῃ βασι- 
λικῇ κατασκευῇ ὅτι καὶ οὗτοι ἑάλωσαν, ταῦτα μὲν ὀπίσω 
κομίσαντα ἐς ΖΙίαμασκὸν Παρμενίωνα φυλάσσειν ἐκέλευε. 

τοὺς δὲ πρέσβεις τῶν Ἑλλήνων οἱ πρὸς Ζαρεῖον πρὸ 530 
τῆς μάχης ἀφιγμένοι ἧσαν, ἐπεὶ καὶ τούτους ἑαλωκέναι 
ἔμαϑεν, παρ᾽ αὑτὸν πέμπειν ἐκέλευεν. ἦσαν δὲ Εὐϑυ- 
κλῆς μὲν Σπαρτιάτης, Θεσσαλίσκος δὲ ᾿Ισμηνίου καὶ 
Διονυσόδωρος Ὀλυμπιονίκης Θηβαῖοι, ᾿Ιφικράτης δὲ ὁ 
᾿Ιφικράτους τοῦ στρατηγοῦ ᾿4ϑηναῖος. καὶ οὗτοι ὡς 536 
ἧκον παρὰ ᾿4λέξανδρον, Θεσσαλίσκον μὲν καὶ Ζιονυσό- 
δωρον καίπερ Θηβαίους ὄντας εὐθὺς ἀφῆκεν, τὸ μέν 
τι κατοιχτίσει τῶν Θηβῶν, τὸ δὲ ὅτι συγγνωστὰ δε- 

δρακέναι ἐφαίνοντο, ἠνδραποδισμένης ὑπὸ Μακεδόνων 

τῆς πατρίδος σφίσιν τε ἥντινα ἠδύναντο ὠφέλειαν 30 
εὑρισκόμενοι καὶ εἰ δή τινα καὶ τῇ πατρίδι ἐκ Περ- 
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σῶν καὶ 4Ζαρείου᾽ ταῦτα μὲν ὑπὲρ ἀμφοῖν ἐπιεικῆ 
ἐνθυμηϑείς, ἰδίᾳ δὲ Θεσσαλίσκον μὲν αἰδοῖ τοῦ γένους 

ἀφιέναι εἶπεν, ὅτι τῶν ἐπιφανῶν Θηβαίων ἦν, Ζ]ονυ- 
σόδωρον δὲ ἐπὶ τῇ νίκῃ τῶν Ὀλυμπίων. ᾿Ιφικράτην 

ὁ ὃὲ φιλίᾳ τε τῆς ᾿4ϑηναίων πόλεως καὶ μνήμῃ τῆς 
δόξης τοῦ πατρὸς ξῶντά τε ἀμφ᾽ αὑτὸν ἔχων ἐς τὰ 

μάλιστα ἐτίμησε καὶ νόσῳ τελευτήσαντος τὰ ὀστᾶ ἐς 
τὰς ᾿Αϑήνας τοῖς πρὸς γένους ἀπέπεμψεν. Εὐϑυκλέα 

δὲ “ακεδαιμόνιόν τε ὄντα, πόλεως περιφανῶς ἐχϑρᾶς 
τὸ ἐν τῷ τότε, καὶ αὐτὸν οὐδὲν ἰδίᾳ εὑρισκόμενον ἐς 
ξυγγνώμην ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον, τὰ μὲν πρῶτα ἐν 
φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, ὕστερον δέ, ὡς ἐπὶ μέγα εὐτύχει, 
καὶ τοῦτον ἀφῆκεν. 

Ἐχ Μαράϑου δὲ δρμηϑεὶς Βύβλον τε λαμβάνει 
ι6 ὁμολογίᾳ ἐνδοθεῖσαν καὶ Σιδῶνα αὐτῶν Σιδωνίων 
ἐπικαλεσαμένων κατὰ ἔχϑος τὸ Περσῶν καὶ Δαρείου. 
ἐντεῦϑεν δὲ προὐχώρει ὡς ἐπὶ Τύρον" καὶ ἐντυγχά- 
νουσιν αὐτῷ κατὰ τὴν ὃδὸν πρέσβεις Τυρίων ἀπὸ τοῦ 

κοινοῦ ἐσταλμένοι ὡς ἐγνωκότων Τυρίων πράσόειν ὅ 
ο τι ἂν ἐπαγγέλλῃ ᾿4λέξανδρος. ὃ δὲ τήν τε πόλιν ἐπαυ- 

νέσας καὶ τοὺς πρέσβεις (καὶ γὰρ ἦσαν τῶν ἐπιφανῶν 
ἐν Τύρῳ οἵ τε ἄλλοι καὶ ὃ τοῦ βασιλέως τῶν Τυρίων 
παῖς. αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς ᾿Δξέμιλκος μετ᾽ Αὐτοφρα- 

δάτου ἔπλει) ἐκέλευσεν ἐπανελϑόντας φράσαι Τυρίοις, 
96 ὅτι ἐϑέλοι παρελϑὼν ἐς τὴν πόλιν θῦσαι τῷ Ἡρακλεῖ. 

“Ἔστι γὰρ ἐν Ῥύρῳ ἱερὸν Ἡρακλέους παλαιότατον 
ὧν μνήμη ἀνϑροωπίνη διασώξεται, οὐ τοῦ ᾿4ργείου 
Ἡρακλέους τοῦ ᾿Δλκμήνης" πολλαῖς γὰρ γενεαῖς πρό- 
τερον τιμᾶται ἐν Τύρῳ Ἡρακλῆς ἢ Κάδμον ἐκ Φοινί- 

80 χης ὁρμηϑέντα Θήβας κατασχεῖν καὶ τὴν παῖδα Κάδμῳ 
τὴν Σεμέλην γενέσϑαι, ἐξ ἧς καὶ ὃ τοῦ Ζιὸς Ζιόνυσος 

ἈΑΒΒΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒῚΒ φα, ΒΟοΟΕα. Ἠδ. τΐῃοσ. θ 
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ἢ γίγνεται. Διόνυσος μὲν δὴ τρίτος ἂν ἀπὸ Κάδμου 
εἴη, κατὰ Μάβδακον τὸν Πολυδώρου τοῦ Καδμου 

παῖδα, Ἡρακλῆς δὲ ὃ ᾿Δ4ργεῖος κατ᾽ Οἰδίποδα μάλιστα 
τὸν Δαΐου. σέβουσι δὲ καὶ Αἰγύπτιοι ἄλλον Ἡρακλέα, 

Ἠδτᾶι οὐχ ὅνπερ Τύριοι ἢ Ἤλληνες, ἀλλὰ λέγει Ἡρόδοτος, 
τ ὅτι τῶν δώδεκα ϑεῶν Ἡρακλέα ἄγουσιν Αἰγύπτιοι, 

καϑάπερ καὶ ᾿4ϑηναῖοι Διόνυσον τὸν Ζιὸς καὶ Κόρης 
σέβουσιν, ἄλλον τοῦτον Διόνυσον καὶ ὃ Ἴακχος ὃ 
μυστικὸς τούτῳ τῷ “Διονύσῳ, οὐχὶ τῷ Θηβαίῳ, ἐπ- 

4 ἄδεται. ὡς τόν γε ἐν Ταρτησσῷ πρὸς ᾿Ιβήρων τιμώ- 
μενον Ἡρακλέα, ἵνα καὶ στῆλαί τινες Ηρακλέους ὦνο- 
μασμέναι εἶσι, δοκῶ ἐγὼ τὸν Τύριον εἶναι Ἡρακλέα, 
ὅτι Φοινίχων κτίσμα ἡ Ταρτησσὸς καὶ τῷ Φοινίκων 

νόμῳ ὅ τε νεὼς πεποίηται τῷ Ἡρακλεῖ τῷ ἐκεῖ καὶ αἱ 

ὅ ϑυσίαι ϑύονται. Γηρυόνην δέ, ἐφ᾽ ὄντινα ὁ ᾿4ργεῖος 
Ἡρακλῆς ἐστάλη πρὸς Εὐρυσϑέως τὰς βοῦς ἀπελάσαι 
τὰς Γηρυόνου καὶ ἀγαγεῖν ἐς Μυκήνας, οὐδέν τι προό- 

Ηθοοὶ. ἤχευν τῇ γῇ τῇ ᾿Ιβήρων ἩἙχαταῖος ὁ λογοποιὸς λέγει, 

Φο 

οὐδὲ ἐπὶ νῆσόν τινα ᾿Ερύϑειαν {τῆς ἔξω τῆς μεγάλης 
ϑαλάσσης σταλῆναι Ἡρακλέα, ἀλλὰ τῆς ἠπείρου τῆς 

περὶ ᾿ἀμπρακίαν τε καὶ ᾿ἀμφιλόχους βασιλέα γενέσϑαι 
Γηρυόνην καὶ ἐκ τῆς ἠπείρου ταύτης ἀπελάσαι Ἧρα- 
κλέα τὰς βοῦς, οὐδὲ τοῦτον φαῦλον ἄϑλον τυιϑέμενον. 
οἶδα δὲ ἐγὼ καὶ εἰς τοῦτο ἔτι εὔβοτον τὴν ἤπειρον 
ταύτην καὶ βοῦς τρέφουσαν καλλίστας" καὶ ἐς Εὐρυ- 
σϑέα τῶν μὲν ἐξ ᾿Ηπείρου βοῶν κλέος ἀφῖχϑαι καὶ 
τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ηπείρου τὸ ὄνομα τὸν Γηρυόνην 
οὐκ ἔξω τοῦ εἰκότος τίϑεμαι" τῶν δὲ ἐσχάτων τῆς 

Εὐρώπης ᾿Ιβήρων οὔτ᾽ ἂν τοῦ βασιλέως τὸ ὄνομα 
γιγνώσχειν Εὐρυσϑέα, οὔτε εἰ βοῦς καλαὶ ἐν τῇ χώρᾳ 
ταύτῃ νέμονται, εἰ μή τις τὴν Ἥραν τούτοις ἐπάγων, 

88 
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ὡς αὐτὴν ταῦτα ἩΙρακλεῖ δι’ Εὐρυσϑέως ἐπαγγέλλουσαν, 
τὸ οὐ πιστὸν τοῦ λόγου ἀποκρύπτειν ἐϑέλοι τῷ μύϑῳ. 

Τούτῳ τῷ Ἡρακλεῖ τῷ Τυρίῳ ἔφη ἐϑέλειν ϑῦσαι Ἰ 
᾿4λέξανδρος. ὡς δὲ ἀπηγγέλϑη ταῦτα πρὸς τῶν πρέσ- 

65 βεων εἰς τὴν Τύρον, τὰ μὲν ἄλλα ἔδοξέ σφισι ποιεῖν 
ὅ τι πδο ἐπαγγέλλοι ᾿4λέξανδρος, ἐς δὲ τὴν πόλιν μήτε 
τινὰ Περσῶν μήτε Μακεδόνων δέχεσθαι, ὡς τοῦτο ἔς 
τὸ τὰ παρόντα τῷ λόγῳ εὐπρεπέστατον καὶ ἐς τοῦ πολέ- 
μου τὴν κρίσιν, ἄδηλον ἔτι οὖσαν, ἀσφαλέστατόν σφισι 

10 γνωσόμενοι. ὡς δὲ ἐξηγγέλθη ᾿4λεξάνδρῳ τὰ ἐκ τῆς 8 
Τύρου, τοὺς μὲν πρέσβεις πρὸς ὀργὴν ὀπίσω ἀπ- 
ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ συναγαγὼν τούς τὲ ἑταίρους καὶ 

τοὺς ἡγεμόνας τῆς στρατιᾶς καὶ ταξιάρχας καὶ ἰλάρχας 

ἔλεξεν ὧδε. 

1 ἄνδρες φίλοι καὶ ξύμμαχοι, ἡμῖν οὔτε τὴν ἐπ᾽ 11 
«ἰϊγύπτου πορείαν ἀσφαλῆ δρῶ ϑαλασσοκρατούντων 

Περσῶν, Ζαρεῖόν τε διώκειν ὑπολειπομένους αὐτὴν τὸ 

ὀπίσω τὴν τῶν Τυρίων πόλιν ἀμφίβολον καὶ Αἴγυπτον 

καὶ Κύπρον ἐχομένας πρὸς Περσῶν, οὐδὲ τοῦτο ἀσφα- 
90 λὲς ἔς τε τὰ ἄλλα καὶ μάλιστα δὴ ἐς τὰ Ἑλληνικὰ 

πράγματα, μή ποτε ἄρα ἐπικρατήσαντες αὖϑις τῶν ἐπὶ 3 

ϑαλάσσῃ χωρίων οἱ Πέρσαι, προχωρησάντων ἡμῶν ξὺν 

τῇ δυνάμει ὡς ἐπὶ Βαβυλῶνά τὲ καὶ ΖΙαρεῖον, αὐτοὶ 
ξὺν πλείονι στόλῳ μετ[αγ]άγοιεν τὸν πόλεμον ἐς τὴν 

5. Ελλάδα, “Μακεδαιμονίων μὲν ἐκ τοῦ εὐθέος ἡμῖν πολε- 
μούντων, τῆς δὲ ᾿4ϑηναίων πόλεως φόβῳ μᾶλλόν τι ἢ 
εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ἡμᾶς πρὸς τὸ παρὸν κατεχομένης. 
ἐξαιρεϑείσης δὲ Τύρου ἥ τε Φοινίκη ἔχοιτο ἂν πᾶσα 8 
καὶ τὸ ναυτιχὸν ὅπερ πλεῖστόν τὸ καὶ κράτιστον τοῦ 

80 Περσικοῦ, τὸ Φοινίκων, παρ᾽ ἡμᾶς μεταχωρήδσειν εἶκός" 

οὐ γὰρ ἀνέξονται οὔτε οἱ ἐρέται οὔϑ᾽ οἱ ἐπιβάται 
6 
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Φοίνικες ἐχομένων σφίσι τῶν πόλεων αὐτοὶ ὑπὲρ ἄλ- 
λῶν πλέοντες κινδυνεύειν Κύπρος δὲ ἐπὶ τῷδε ἢ οὐ 

χαλεπῶς ἡμῖν προσχωρήδσενι ἢ ἐξ ἐπίπλου εὐμαρῶς 
ληφϑήσεται. καὶ ταῖς τε ἐκ Μακεδονίας ναυσὶ καὶ 
ταῖς Φοινίσσαις πλεόντων ἡμῶν τὴν ϑάλασσαν καὶ ε 

Κύπρου ἅμα προσγενομένης ϑαλασσοκρατοῖμέν τε ἂν 
βεβαίως καὶ ὃ ἐς Αἴγυπτον στόλος εὐμαρῶς ἡμῖν ἐν 

ταὐτῷ γίγνεται. Αἴγυπτον δὲ παραστησαμένοις ὑπέρ τὲ 

τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς οἰκείας οὐδὲν ἔτι ὕποπτον ὑπο- 

λείπεται, τόν τε ἐπὶ Βαβυλῶνος στόλον μετὰ τοῦ ἐς τὰ τὸ 

οἴκοι ἀσφαλοῦς καὶ ξὺν μείξοννι ἅμα ἀξιώσει ποιησό- 
μεϑα ἀποτετμημένοι τήν τὸ ϑάλασσαν Περσῶν ξύμ- 
πασαν καὶ τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ Εὐφράτου γῆν. 

18. Ταῦτα λέγων οὐ χαλεπῶς ἔπειϑεν ἐπιχειρεῖν τῇ 
Τύρφ᾽ καί τι καὶ ϑεῖον ἀνέπειϑεν αὐτόν, ὅτι ἐνύπνιον 16 
αὐτῆς ἐχείνης τῆς νυκτὸς ἐδόκει αὐτὸς μὲν τῷ τείχει 

προσάγειν τῶν Τυρίων, τὸν δὲ Ἡρακλέα δεξιοῦσϑαί 
τὸ αὐτὸν καὶ ἀνάγειν ἐς τὴν πόλιν. καὶ τοῦτο ἐξηγεῖτο 
᾿Αρίστανδρος ὡς ξὺν πόνῳ ἁλωσομένην τὴν Τύρον, ὅτι 
καὶ τὰ τοῦ Ἡρακλέους ἔργα ξὺν πόνῳ ἐγένετο. καὶ 50 
γὰρ καὶ μέγα ἔργον τῆς Τύρου ἡ πολιορκία ἐφαίνετο. 

ἢ νῆσός τε γὰρ αὐτοῖς ἡ πόλις ἦν καὶ τείχεσιν ὑψηλοῖς 
πάντῃ ὠχύρωτο καὶ τὰ ἀπὸ ϑαλάσσης πρὸς τῶν Τύυ- 
ρέων μᾶλλόν τι ἔν τῷ τότε ἐφαίνετο, τῶν τε Περσῶν 
ἔτι ϑαλασσοχρατούντων καὶ αὐτοῖς τοῖς Τυρίοις νδῶν 36 
ἔτι πολλῶν περιουσῶν. 

8 ὩὉὝςς δὲ ταῦτα ὅμως ἐκράτησε, χῶμα ἔγνω χωννύναι 
ἐκ τῆς ἠπείρου ὡς ἐπὶ τὴν πόλιν. ἔστι δὲ πορϑμὸς 
τεναγώδης τὸ χωρίον καὶ τὰ μὲν πρὸς τῇ ἠπείρῳ τῆς 

ϑαλάσσης βραχέα καὶ πηλώδη αὐτοῦ, τὰ δὲ πρὸς αὐτῇ 30 
τῇ πόλει, ἵνα τὸ βωϑύτατον τοῦ διάπλου, τριῶν μά- 

"- 
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λιστα ὀργυιῶν τὸ βάϑος. ἀλλὰ λίϑων τὰ πολλῶν 

ἀφϑονία ἦν καὶ ὕλης, ἥντινα τοῖς λίϑοις ἄνωϑεν 
ἐπεφόρουν, χάρακές τε οὐ χαλεπῶς κατεπήγνυντο ἐν 
τῷ πηλῷ καὶ αὐτὸς ὃ πηλὸς ξύνδεσμος τοῖς λέϑοις ἐς 

ὁ τὸ ἐπιμένειν ἐγίγνετο. καὶ προϑυμία τῶν τὸ Μακε- 

δόνων ἐς τὸ ἔργον καὶ ᾿4λεξάνδρου πολλὴ ἦν παρόν- 
τος τὸ χαὶ αὐτοῦ ἔχαστα ἐξηγουμένου καὶ τὰ μὲν λόγῳ 

ἐπαίροντος, τὰ δὲ καὶ χρήμασι τούς τι ἐχπρεπέστερον 
κατ᾿ ἀρετὴν πονουμένους ἐπικουφίξοντος. ἀλλ᾽ ἔστε 

ιο μὲν τὸ πρὸς τῇ ἠπείρῳ ἐχώννυτο, οὐ χαλεπῶς προὖ- 
χώρει τὸ ἔργον, ἐπὶ βάθος τε ὀλίγον χωννύμενον 
καὶ οὐδενὸς ἐξείργοντος. ὡς δὲ τῷ τὸ βαϑυτέρῳ ἤδη ὅ 
ἐπέλαξον καὺ ἅμα τῇ πόλει αὐτῇ ἐγγὺς ἐγίγνοντο, ἀπό 
τὲ τῶν τειχῶν ὑψηλῶν ὄντων βαλλόμενοι ἐκακοπάθουν, 

15 ἅτε καὶ ἐπ᾽ ἐργασίᾳ μᾶλλόν τι ἢ ὡς ἐς μάχην ἀκριβῶς 
ἐσταλμένοι, καὶ ταῖς τριήρεσιν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τοῦ χώ- 

ματος ἐπιπλέοντες οἱ Τύριοι, ἅτε δὴ ϑαλασσοχρατοῦν- 
τες ἔτι, ἄπορον πολλαχῇ τὴν πρόσχωσιν τοῖς Μακε- 
δόσιν ἐποίουν. καὶ οἱ Μακεδόνες πύργους ἐπὶ ἄκρου 

90 τοῦ χώματος, ὅ τι πδρ προκεχωρήχει αὐτοῖς ἐπὶ πολὺ 
τῆς ϑαλάσσης, ἐπέστησαν δύο καὶ μηχανὰς ἐπὶ τοῖς 

σύργοις. προκαλύμματα δὲ δέρρεις καὶ διφϑέραι αὐτοῖς 
ἦσαν, ὡς μήτε πυρφόροις βέλεσιν ἀπὸ τοῦ τείχους 
βάλλεσϑαι, τοῖς τε ἐργαξομένοις προβολὴν ἐν τῷ αὐτῷ 

45 δἶναι πρὸς τὰ τοξεύματα᾽ ἅμα τε ὅσοι προσπλέοντες 
τῶν Τυρίων ἔβλαπτον τοὺς χωννύντας, ἀπὸ τῶν πύρ- 

γῶν βαλλόμενοι οὐ χαλεπῶς ἀνασταλήσεσϑαι ἔμελλον. 
Οἱ δὲ Τύριοι πρὸς ταῦτα ἀντιμηχανῶνται τοιόνδε. 19 

ναῦν ἱππαγωγὸν κλημάτων τε ξηρῶν καὶ ἄλλης ὕλης 
80 δὐφλέχτου ἐμσλήσαντες δύο ἱστοὺς ἐπὶ τῇ πρώρᾳ 

καταπηγνύουσι καὶ ἐν κύκλῳ περιφράσσουσιν ἐς ὅσον 
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μακρότατον, ὡς φορυτόν τε ταύτῃ καὶ δᾷδας ὅσας 
πλείστας δέξασθαι" πρὸς δὲ πίσσαν τὲ καὶ ϑεῖον καὶ 

ὅσα ἄλλα ἐς τὸ παρακαλέσαι μεγάλην φλόγα ἐπὶ ταύτῃ 
ἐπεφόρησαν. παρέτειναν δὲ καὶ κεραίαν διπλῆν ἐπὶ 

τοῖς ἱστοῖς ἀμφοτέροις, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐξήρτησαν ἐν 

λέβησιν ὅσα ἐπιχυϑέντα ἢ ἐπιβληϑέντα ἐπὶ μέγα τὴν 
φλόγα ἐξάψειν ἔμελλεν, ἕρματά τὸ ἐς τὴν πρύμναν 
ἐνέθϑεσαν, τοῦ ἐξᾶραι ἐς ὕψος τὴν πρῶραν πιξξομένης 
κατὰ πρύμναν τῆς νεώς. ἔπειτα ἄνεμον τηρήσαντες 

ὡς ἐπὶ τὸ χῶμα ἐπιφέροντα ἐξάψαντες τριήρεσι τὴν 10 

ναῦν κατ᾽ οὐρὰν εἵἴλκον. ὡς δὲ ἐπέλαξον ἤδη τῷ τε 
χώματι καὶ τοῖς πύργοις, πῦρ ἐμβαλόντες ἐς τὴν ὕλην 

καὶ ὡς βιαιότατα ἅμα ταῖς τριήρεσιν ἐπανελκύσαντες 

τὴν ναῦν ἐνσείουσιν ἄκρῳ τῷ χώματι" αὐτοὶ δὲ οἱ ἐν 
τῇ νηΐ καιομένῃ ἤδη ἐξενήξαντο οὐ χαλεπῶς. καὶ ἐν 15 
τούτῳ ἥ τὲ φλὸξ πολλὴ ἐνέπιπτε τοῖς πύργοις καὶ αἵ 
κεραῖαι περικλασϑεῖσαι ἐξέχεαν ἐς τὸ πῦρ ὅσα ἐς 
ἔξαψιν τῆς φλογὸς παρεσκευασμένα ἦν. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν 
τριήρων πλησίον τοῦ χώματος ἀνακωχεύοντες ἐτόξευον 
ἐς τοὺς πύργους, ὡς μὴ ἀσφαλὲς εἶναι πελάσαι ὅσοι 50 

σβεστήριόν τι τῇ φλογὶ ἐπέφερον. καὶ ὃν τούτῳ κατ- 

ἐχομένων ἤδη ἐκ τοῦ πυρὸς τῶν πύργων ἐκδραμόντες 
ἐκ τῆς πόλεως πολλοὶ καὶ ἐς κελήτια ἐμβάντες ἄλλῃ 

καὶ ἄλλῃ ἐποκείλαντες τοῦ χώματος τόν τε χάρακα οὐ 

χαλεπῶς διέσπασαν τὸν πρὸ αὐτοῦ προβεβλημένον καὶ 55 

τὰς μηχανὰς ξυμπάσας κατέφλεξαν, ὅσας μὴ τὸ ἀπὸ 

τῆς νεὼς πῦρ ἐπέσχεν. ᾿4λέξανδρος δὲ τό τὸ χῶμα 
ἀπὸ τῆς ἠπείρου ἀρξαμένους πλατύτερον χωννύναι, 

ὡς πλείονας δέξασϑαι πύργους, καὶ τοὺς μηχανοποιοὺς 

μηχανὰς ἄλλας κατασκευάξειν ἐκέλευσεν. ὡς δὲ ταῦτα 30 
παρεσκχευάξετο, αὐτὸς τούς τε ὑπασπιστὰς ἀναλαβὼν 
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καὶ τοὺς ᾿ἀγριᾶνας ἐπὶ Σιδῶνος ἐστάλη, ὡς ἀϑροίσων 
ἐκεῖ ὅσαι ἤδη ἦσαν αὐτῷ τριήρεις, ὅτι ἀπορώτερα 
τὰ τῆς πολιορκίας ἐφαίνετο ϑαλασσοκρατούντων τῶν 
Τυρίων. 

65) Ἔν τούτῳ δὲ Γηρόστρατός τὲ ὃ ᾿ἀράδου βασιλεὺς 30 
καὶ Ἔνυλος ὃ Βύβλου ὡς ἔμαϑον τὰς πόλεις σφῶν 

ὑπ’ ᾿Αλεξάνδρου ἐχομένας, ἀπολιπόντες Αὐτοφραδάτην 
τὸ καὶ τὰς ξὺν αὐτῷ νέας παρ᾽ ᾿4λέξανδρον ξὺν τῷ 

ναυτικῷ τῷ σφετέρῳ ἀφίέχοντο καὶ αἱ τῶν Σιδωνίων 

10 τριήρεις σὺν αὐτοῖς, ὥστε Φοινίχων μὲν νῆες ὁγδο- 
ἤκοντα μάλιστα αὐτῷ παρεγένοντο. ἧκον δὲ ἐν ταῖς 
αὐταῖς ἡμέραις καὶ ἐκ “Ῥόδου τριήρεις ἤ τὸ περίπολος 
καλουμένη καὶ ξὺν ταύτῃ ἄλλαι ἐννέα, καὶ ἐκ Σόλων 
καὶ Μαλλοῦ τρεῖς καὶ Δύκιαι δέκα, ἐκ Μακεδονίας δὲ 

10 πεντηχόντορος, ἐφ᾽ ἧς Πρωτέας ὃ ᾿ἀνδρονίχου ἐπέπλει. 
οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον καὶ οἱ τῆς Κύπρου βασιλεῖς 
ἐς τὴν Σιδῶνα κατέσχον ναυσὶν ἑχατὸν μάλιστα καὶ 
εἴχοσιν, ἐπειδὴ τήν τὸ ἧσσαν τὴν κατ᾽ ᾿Ισσὸν ΖΙαρείου 
ἐπύϑοντο καὶ ἡ Φοινίχη πᾶσα ἐχομένη ἤδη ὑπὸ ᾿4λεξ- 

80 ἄνδρονυ ἐφόβει αὐτούς. καὶ τούτοις πᾶσιν ἔδωκεν 
᾿Δλέξανδρος ἄδειαν τῶν πρόσϑεν, ὅτι ὑπ’ ἀνάγκης 
μᾶλλόν τι ἢ κατὰ γνώμην τὴν σφῶν ἐδόκουν ξυν- 
ταχϑῆναι τοῖς Πέρσαις ἐς τὸ ναυτικόν. 

Ἐν ᾧ δὲ αἵ τε μηχαναὶ αὐτῷ ξυνεπήγνυντο καὶ αἱ 

5 νῆες ὡς δὶς ἐπίπλουν τε καὶ ναυμαχίας ἀπόπειραν 
ἐξηρτύοντο, ἐν τούτῳ δὲ ἀναλαβὼν τῶν τὸ ἱππέων 
ἴλας ἔστιν ἃς καὶ τοὺς ὑπασπιστὰς καὶ τοὺς ᾿«γριᾶνάς 

τε καὶ τοὺς τοξότας ἐπ᾽ ᾿Δἀραβίας στέλλεται εἰς τὸν 

Ἀντιλίβανον καλούμενον τὸ ὄρος" καὶ τὰ μὲν βίᾳ τῶν 
80 ταύτῃ ἐξελών, τὰ δὲ ὁμολογίᾳ παραστησάμενος ὃν δέκα 

ἡμέραις ἐπανῆγεν ἐς τὴν Σιδῶνα, καὶ καταλαμβάνει 
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Κλέανδρον τὸν Πολεμοκράτους ἐκ Πελοποννήσου ἥκοντα 
καὶ ξὺν αὐτῷ μισϑοφόρους Ἕλληνας ἐς τετρακισχι- 
λίους. 

Ὡς δὲ συνετέταχτο αὐτῷ τὸ ναυτικόν, ἐπιβιβάσας 
τοῖς καταστρώμασι τῶν ὑπασπιστῶν ὅσοι ἱχανοὶ ἐδό- 5 
κουν ἐς τὸ ἔργον, εἰ μὴ διέχπλοις μᾶλλόν τι ἢ ἐν 
χερσὶν ἡ ναυμαχία γίγνοιτο, ἄρας ἐκ τῆς Σιδῶνος 
ἐπέπλει τῇ Τύρῳ ξυμτεταγμέναις ταῖς ναυσίν, αὐτὸς 
μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας, ὃ δὴ ἐς τὸ πέλαγος αὐτῷ 

ἀνεῖχε, καὶ ξὺν αὐτῷ οἵ τε Κυπρίων βασιλεῖς καὶ ὅσοι το 

Φοινίκων, πλὴν Πνυταγόρου. οὗτος δὲ καὶ Κρατερὸς 
τὸ δὐώνυμον κέρας εἶχον τῆς πάσης τάξεως. τοῖς δὲ 

Τυρίοις πρότερον μὲν ναυμαχεῖφι ἐγνωσμένον ἦν, εἰ 
κατὰ ϑάλασσαν ἐπιπλέοι σφίσιν ᾿4λέξανδρος, τότε δὲ 
πλῆϑος νεῶν πολὺ ἀπροσδοκήτως κατιδόντες (οὐ γάρ τὸ 
πῶ πεπυσμένοι ἦσαν τύὠς τε Κυπρίων ναῦς καὶ τὰς 

Φοινίκων ξυμπάσας ᾿4λέξανδρον ἔχοντα) καὶ ἅμα ξυν- 
τεταγμένως τοῦ ἐπίπλου γιγνομένου (ὀλίγον γὰρ πρὶν 
προσχεῖν τῇ πόλει ἀνεχώχευσαν ἔτι πελάγιαι αἱ ξὺν 

᾿Δλεξάνδρῳ νῆξς, εἴ πῶς ἄρα ἐς ναυμαχίαν τοὺς Τῦυ- 10 
ρίους προκαλέσαιντο, ἔπειτα οὕτως ξυνταξάμενοι, ὡς 

οὐκ ἀντανήγοντο, πολλῷ τῷ ῥοϑίῳ ἐπέπλεον) --- ταῦτα 
ὁρῶντες οἱ Τύριοι ναυμαχεῖν μὲν ἀπέγνωσαν, τριήρεσι 

δὲ ὅσας τῶν λιμένων τὰ στόματα ἐδέχοντο βύξην τὸν 

ἔσπλουν φραξάμενοι ἐφύλασσον, ὡς μὴ ἐς τῶν λιμέ- 3: 
νῶν τινὰ ἐγκαϑορμισϑῆναι τῶν πολεμίων τὸν στόλον. 

᾿Αλέξανδρος δέ, ὡς οὐκ ἀντανήγοντο οἱ Τύριοι, 
ἐπέπλει τῇ πόλει" χαὶ ἐς μὲν τὸν λιμένα τὸν πρὸς 

Σιδῶνος βιάξεσϑανι ἀπέγνω διὰ στενότητα τοῦ στό- 

ματος καὶ ἅμα ἀντιπρώροις τριήρεσι πολλαῖς ὁρῶν π8- τὺ 

φραγμένον τὸν ἔσπλουν, τρεῖς δὲ τὰς ἐξωτάτω ἐφορ- 

το ΓῚ 
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μούσας τῷ στόματι τριήρεις προσπεσόντες οἱ Φοίνικες 

καὶ ἀντίπρωροι ἐμβαλόντες καταδύουσιν᾽ οἱ δὲ ἐν 
ταῖς ναυσὶν οὐ χαλεπῶς ἀπενήξαντο ἐς τὴν γῆν φιλίαν 
οὖσαν. τότε μὲν δὴ οὐ πόρρω τοῦ ποιητοῦ χώματος 

5 κατὰ τὸν αἰγιαλόν, ἵνα σκέπη τῶν ἀνέμων ἐφαίνετο, 
οἱ σὺν ᾿4λεξάνδρῳ ὡρμίσαντο᾽ τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τοὺς 
μὲν Κυπρίους ξὺν ταῖς σφετέραις ναυσὶ καὶ ἄνδρο- 

μάχῳ τῷ ναυάρχῳ κατὰ τὸν λιμένα τὸν ἐκ Σιδῶνος 
φέροντα ἐκέλευσεν ἐφορμεῖν τῇ πόλει, τοὺς δὲ Φοί- 

το νιχας κατὰ τὸν ἐπέκεινα τοῦ χώματος τὸν πρὸς Αἴγυπτον 
ἀνέχοντα, ἵνα καὶ αὐτῷ ἡ σκηνὴ ἦν. 

Ἤδη δὲ καὶ μηχανοποιῶν αὐτῷ πολλῶν ἔκ τε 51 
Κύπρου καὶ Φοινίκης ἁπάσης συλλελεγμένων μηχαναὶ 

πολλαὶ συμπεπηγμέναι ἦσαν, αἱ μὲν ἐπὶ τοῦ χώματος, 
1 αἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἱππαγωγῶν νεῶν, ὃς ἐκ Σιδῶνος ἅμα 

οἷ ἐκόμισεν, αἱ δὲ ἐπὶ τῶν τριήρων ὅσαι αὐτῶν οὐ 
ταχυναυτοῦσαι ἦσαν. ὡς δὲ παρεσκεύαστο ἤδη ξύμ- 
παντα, προσῆγον τὰς μηχανὰς κατά τε τὸ ποιητὸν 

χῶμα καὶ ἀπὸ τῶν νεῶν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τοῦ τείχους 
20 προσορμιξομένων τε καὶ ἀποπειρωμένων τοῦ τείχους. 

Οἱ δὲ Τύριοι ἐπί τε τῶν ἐπάλξεων τῶν κατὰ τὸ 
χῶμα πύργους ξυλίνους ἐπέστησαν, ὡς ἀπομάχεσϑαι 

ἀπ αὐτῶν, καὶ εἴ πῃ ἄλλῃ αἱ μηχαναὶ προσήγοντο, 
βέλεσί τε ἠμύνοντο καὶ πυρφόροις οἰἱστοῖς ἔβαλλον 

«ὁ αὐτὰς τὰς ναῦς, ὥστε φόβον παρέχειν τοῖς Μακεδόσι 
πελάξειν τῷ τείχει. ἦν δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ τείχη τὰ 
κατὰ τὸ χῶμα τό τε ὕψος εἰς πεντήκοντα καὶ ἑχατὸν 
μάλιστα πόδας καὶ ἐς πλάτος ξύμμετρον λίϑοις μεγά- 

λοις ἐν γύψῳ κειμένοις ξυμπεπηγότα. ταῖς δὲ ἱππα- 

90 γωγοῖς τὸ καὶ ταῖς τριήρεσι τῶν Μακεδόνων, ὅσαι τὰς 

μηχανὰς προσῆγον τῷ τείχει. καὶ ταύτῃ οὐχ δὕπορον 

ὃ» 



ὧι 

Φὸ 

.1 

φῶ 

90 ΠΒΕΕ Π 

ἐγίγνετο πελάξειν τῇ πόλει, ὅτι λίϑοι πολλοὶ ἐς τὸ 

πέλαγος προβεβλημένοι ἐξεῖργον αὐτῶν τὴν ἐγγὺς 

προσβολήν. καὶ τούτους ᾿4λέξανδρος ἔγνω ἐξελκύσαι 

ἐκ τῆς θαλάσσης" ἠνύετο δὲ χαλεπῶς τοῦτο τὸ ἔργον, 
οἷα δὴ ἀπὸ νεῶν καὶ οὐκ ἀπὸ γῆς βεβαίου γιγνόμενον" υ 

ἄλλως τε καὶ οἱ Τύριοι ναῦς καταφράξαντες παρὰ τὰς 

ἀγκύρας ἐπῆγον τῶν τριήρων καὶ ὑποτέμνοντες τὰς 

σχοίνους τῶν ἀγχυρῶν ἄπορον τὴν προσόρμισιν ταῖς 

πολεμίαις ναυσὶν ἐποίουν. ᾿᾽4λέξανδρος δὲ τριακον- 
τόρους πολλὰς ἐς τὸν αὐτὸν τρόπον φράξας ἐπέστησεν το 
ἐγκαρσίας πρὸ τῶν ἀγκυρῶν, ὡς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀναστέλ- 
λεόϑαι τὸν ἐπίπλουν τῶν νεῶν. ἀλλὰ καὶ ὃς ὕφαλοι 

κολυμβηταὶ τὰς δχοίνους αὐτοῖς ὑπέτεμνον. οἱ δὲ 

ἁλύσεσιν ἀντὶ δχοίνων εἰς τὰς ἀγκύρας χρώμενοι, οἵ 

Μακεδόνες, καϑίεσαν, ὥστε μηδὲν ἔτι πλέον τοῖς κο- 10 
λυμβηταῖς γίγνεσϑαι. ἐξάπτοντες οὖν βρόχους τῶν 

λίϑων ἀπὸ τοῦ χώματος ἀνέσπων αὐτοὺς ἔξω τῆς 

ϑαλάσσης, ἔπειτα μηχαναῖς μετεωρίσαντες κατὰ βάϑους 

ἀφίεσαν, ἵνα οὐκέτι προβεβλημένοι βλάψειν ἔμελλον. 

ὅπου δὲ καϑαρὸν πεποίητο τῶν προβόλων τὸ τεῖχος, 30 

οὐ χαλεπῶς ἤδη ταύτῃ αἱ νῆες προσεῖχον. 

Οἱ δὲ Τύριοι πάντῃ ἄποροι γιγνόμενοι ἔγνωσαν 
ἐπίπλουν ποιήδσασϑαι ταῖς Κυπρίαις ναυσίν, αἵ κατὰ 
τὸν λιμένα ἐφώρμουν τὸν ἐς Σιδῶνα τετραμμένον" ἐκ 
πολλοῦ δὴ καταπετάσαντες τὸ στόμα τοῦ λιμένος ἱστίοις, 935 

τοῦ μὴ καταφανῆ γενέσθαι τῶν τριήρων τὴν πλήρω- 

όιν, ἀμφὶ μέσον ἡμέρας, ὁδπότε οἵ τὸ ναῦται ἐπὶ τὰ 

ἀναγκαῖα ἐσκεδασμένοι ἧσαν καὶ ᾿4λέξανδρος ἐν τούτῳ 

μάλιστα ἀπὸ τοῦ ἐπὶ θάτερα τῆς πόλεως ναυτικοῦ ἐπὶ 

τὴν σκηνὴν ἀπεχώρει, πληρώσαντες πεντήρεις μὲν τρεῖς 30 
καὶ τετρήρεις ἴσας, τριήρεις δὲ ἑπτὰ ὡς ἀκριβεστάτοις 
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τε τοῖς πληρώμασι καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων 
μάχεσϑαι μέλλουσιν εὐοπλοτάτοις καὶ ἅμα εὐθαρδεστά- 

τοις ἐς τοὺς ναυτιχοὺς ἀγῶνας, τὰ μὲν πρῶτα ἀτρέμα 

τῇ εἰρεσίᾳ ἐπὶ μιᾶς νεὼς ἐξέπλεον ἄνευ κελευστῶν 

δ τὰς κώπας παραφέροντες" ὡς δὲ ἐπέστρεφον ἤδη ἐπὶ 
τοὺς Κυπρίους καὶ ἐγγὺς τοῦ καϑορᾶσϑαι ἦσαν, τότε 
δὴ ξὺν βοῇ τε πολλῇ καὶ ἐγκελευσμῷ ἐς ἀλλήλους καὶ 
ἅμα τῇ εἰρεσίᾳ ξυντόνῳ ἐπεφέροντο. 

Ευνέβη δὲ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ᾿4λέξανδρον ἀποχωρῆ- 322 

ιο σαι μὲν ἐπὶ τὴν σκηνήν, οὐ διατρίψαντα δὲ κατὰ τὸ 
εἰωϑὸς δι ὀλίγου ἐπὶ τὰς ναῦς ἐπανελθεῖν. οἱ δὲ 3 

Τύριοι προσπεσόντες ἀπροσδοκήτως ταῖς ναυσὶν δρμού- 
σαις καὶ ταῖς μὲν πάντῃ κεναῖς ἐπιτυχόντες, τῶν δ᾽ 

ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν βοὴν καὶ τὸν ἐπίπλουν χαλεπῶς ἐκ τῶν 
ι5 παρόντων πληρουμένων, τήν τε Πνυταγόρου τοῦ βα- 

σιλέως πεντήρη εὐθὺς ὑπὸ τῇ πρώτῃ ἐμβολῇ κατέδυ- 
σαν καὶ τὴν ᾿ἀνδροχλέους τοῦ ᾿μαϑουσίου καὶ τὴν 
Πασικράτους τοῦ Κουριέως, τὰς δὲ ἄλλας ἐς τὸν 
αἰγιαλὸν ἐξωϑοῦντες ἔχοπτον. ΝΣ 

9 λέξανδρος δὲ ὡς ἤσϑετο τὸν ἔχπλουν τῶν Τυρίων 3 
τριήρων, τὰς μὲν πολλὰς τῶν ξὺν αὐτῷ νεῶν, ὅπως 
ἑκάστη πληρωϑείη, ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ λιμένος ἀνα- 
κωχεύειν ἔταξεν, ὡς μὴ καὶ ἄλλαι ἐκπλεύδειαν τῶν 
Τυρίων νῆες" αὐτὸς δὲ πεντήρεις τε τὰς ξὺν αὐτῷ 

ςᾳ ἀναλαβὼν καὶ τῶν τριήρων ἐς πέντε μάλιστα, ὅσαι 
ἔφϑησαν αὐτῷ κατὰ τάχος πληρωϑεῖσαι, περιέπλει τὴν 
πόλιν ὡς ἐπὶ τοὺς ἐκπεπλευκότας τῶν Τυρίων. οἱ δὲ 4 

ἀπὸ τοῦ τείχους, τόν τε ἐπίπλουν τῶν πολεμίων κατ- 
ἰδόντες καὶ ᾿4λέξανδρον αὐτὸν ἐπὶ τῶν νεῶν, βοῇ τε 

80 ἐπανάγειν ἐνεχελεύοντο τοῖς ἐκ τῶν σφετέρων νεῶν 
καὶ ὡς οὐκ ἐξακουστὸν ἦν ὑπὸ ϑορύβου ξυνεχομένων 
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ἐν τῷ ἔργῳ, σημείοις ἄλλοις καὶ ἄλλοις ἐπεκάλουν ἐς 
τὴν ἀναχώρησιν. οἱ δὲ ὀψέ ποτε αἰσϑόμενοι τὸν ἐπί- 
πλουν τῶν ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον ὑποστρέψαντες ἐς τὸν 

δ λιμένα ἔφευγον. καὶ ὀλίγαι μὲν τῶν νεῶν φϑάνουσιν 
ὑπεχφυγοῦσαι, ταῖς δὲ πλείοσιν ἐμβαλοῦσαι αἱ ξὺν 9 
᾿Δλεξάνδρῳ τὰς μὲν αὐτῶν ἄπλους ἐποίησαν, πεντήρης 
δέ τις καὶ τετρήρης αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ στόματι τοῦ 
λιμένος ἐλήφϑησαν. φόνος δὲ τῶν ἐπιβατῶν οὐ πολὺς 
ἐγένετο. ὡς γὰρ ἤσϑοντο ἐχομένας τὰς ναῦς ἀπε- 
νήξαντο οὐ χαλεπῶς ἐς τὸν λιμένα. 10 

Ὡς δὲ οὐδεμία ἔτι τοῖς Τυρίοις ἐκ τῶν νεῶν ὠὧφέ- 

λδια ἦν, ἐπῆγον ἤδη οἱ Μακεδόνες τὰς μηχανὰς τῷ 
τείχει αὐτῶν. κατὰ μὲν δὴ τὸ χῶμα προδαγόμεναι 

διὰ ἰσχὺν τοῦ τείχους οὐδὲν ἤνυον ὅ τι καὶ λόγου 
ἄξιον, οἱ δὲ κατὰ τὸ πρὸς Σιδῶνα τετραμμένον τῆς 15 
πόλεως τῶν νεῶν τινας τῶν μηχανοφόρων προσῆγον. 

ὡς δὲ οὐδὲ ταύτῃ ἤνυεν, ἐς τὸ πρὸς νότον αὖ ἄνεμον 

καὶ πρὸς Αἴγυπτον ἀνέχον τεῖχος μετήει πάντῃ ἀπο- 
πειρώμενος τοῦ ἔργου. καὶ ἐνταῦϑα πρῶτον κατεσείσϑη 
τὲ τὸ τεῖχος ἐπὶ μέγα καί τι καὶ κατηρίφϑη αὐτοῦ 90 
παραρραγέν. τότε μὲν δὴ ὅσον ἐπιβαλὼν γεφύρας ἧ ἐρή- 
ριπτο τοῦ τείχους ἀπεπειράϑη ἐς ὀλίγον τῆς προσβολῆς" 

καὶ οἱ Τύριοι οὐ χαλεπῶς ἀπεκρούσαντο τοὺς Μακεδόνας. 
98 Τοίτῃ δὲ ἀπὸ ταύτης ἡμέρᾳ νηνεμίαν τε φυλάξας 

καὶ παρακαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν τάξεων ἐς τὸ ε:6 

ἔργον ἐπῆγε τῇ πόλει ἐπὶ τῶν νεῶν τὰς μηχανάς. καὶ 
πρῶτα μὲν κατέσεισε τοῦ τείχους ἐπὶ μέγα, ὡς δὲ ἀπο- 
χρῶν εἰς πλάτος ἐφάνη τὸ παρδρρηγμένον, τὰς μὲν 

2 μηχανοφόρους ναῦς ἐπανάγειν ἐκέλευσεν. ὁ δὲ δύο 
ἄλλας ἐπῆγεν, αἷ τὰς γεφύρας αὐτῷ ἔφερον, ἃς δὴ 80 
ἐπιβάλλειν ἐπενόδν τῷ κατερρηγμένῳ τοῦ τείχους. 

59 

“1 
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καὶ τὴν μὲν μίαν τῶν νεῶν οἱ ὑπασπισταὶ ἔλαβον, ἧ 
ἐπετέτακτο ᾿ἀδμητος, τὴν ἑτέραν δὲ ἡ Κοίνου τάξις οἵ 
πεξέταιροι καλούμενοι, καὶ αὐτὸς ξὺν τοῖς ὑπασπισταῖς 

ἐπιβήσεσθαι τοῦ τείχους ἧ παρείκοι ἔμελλεν. τὰς 
5 τριήρεις δὲ τὰς μὲν ἐπιπλεῖν κατὰ τοὺς λιμένας ἀμφο- 
τέρους ἐχέλευσεν, εἴ πῶς πρὸς σφᾶς τετραμμένων τῶν 

Τυρίων βιάσαιντο τὸν ἔσπλουν" ὅσαι δὲ αὐτῶν βέλη 
ἀπὸ μηχανῶν βαλλόμενα εἶχον ἢ ὅσαι τοξότας ἐπὶ τῶν 
καταστρωμάτων ἔφερον, ταύτας δὲ ἐκέλευσεν ἐν κύκλῳ 

10 περιπλεούσας τὸ τεῖχος ἐποκέλλειν τε ὅπῃ παρείκοι καὶ 

ἀνακωχεύεδιν ἐντὸς βέλους, ἔστε τὸ ἐποκεῖλαι ἄπορον 

γίγνοιτο, ὡς πανταχόϑεν βαλλομένους τοὺς Τυρίους 
ἐν τῷ δεινῷ ἀμφιβόλους γίγνεσθαι. 

ὧν 

Ὡς δὲ αἷ τε νῆες αἱ σὺν ᾿Δλεξάνδρῳ προσέσχον τῇ 4 
15 πόλει καὶ αἷ γέφυραι ἐπεβλήϑησαν τῷ τείχει ἀπ᾽ αὐτῶν, 

ἐνταῦϑα οἱ ὑπασπισταὶ εὐρώστως κατὰ ταύτας ἀνέβαι- 
νον ἐπὶ τὸ τεῖχος. ὅ τε γὰρ 'δμητος ἀνὴρ ἀγαϑὺς ἐν 
τῷ τότε ἐγένετο καὶ ἅμα ᾿Αλέξανδρος εἴπετο αὐτοῖς, 

τοῦ τε ἔργου αὐτοῦ καρτερῶς ἁπτόμενος καὶ ϑεατὴς 
20) τῶν ἄλλων ὕτῳ τι λαμπρὸν κατ᾽ ἀρετὴν ἐν τῷ κινδύνῳ 

ἐτολμᾶτο. καὶ ταύτῃ πρῶτον ἧ ἐπετέτακτο ᾿4λέξανδρος 
ἐλήφϑη τὸ τεῖχος, οὐ χαλεπῶς ἀποκχρουσϑέντων ἀπ᾽ 
αὐτοῦ τῶν Τυρίων, ἐπειδὴ πρῶτον βεβαίῳ τε καὶ ἅμα 
οὐ πάντῃ ἀποτόμῳ τῇ προσβάσει ἐχρήσαντο οἱ Μακε- 

45 δόνες. καὶ Δδμητος μὲν πρῶτος ἐπιβὰς τοῦ τείχους 

καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐγκελευόμενος ἐπιβαίνειν βληϑεὶς 
λόγχῃ ἀποϑνήσκει αὐτοῦ" ἐπὶ δὲ αὐτῷ ᾿4λέξανδρος ἔσχε 
τὸ τεῖχος ξὺν τοῖς ἑταίροις. ὡς δὲ εἴχοντο αὐτῷ πύρ- 
γοι τε ἔστιν οἵ καὶ μεταπύργια, αὐτὸς μὲν παρήει διὰ 

0 τῶν ἐπάλξεων ὡς ἐπὶ τὰ βασίλεια, ὅτι ταύτῃ εὐπορω- 

τέρα ἐφαίνετο ἐς τὴν πόλιν ἡ κάϑοδος. 

δι 
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84 Οἱ δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν, οἵ τὲ Φοίνικες κατὰ τὸν λυ- 
μένα τὸν πρὸς «Αἰγύπτου, καϑ᾽ ὅνπερ καὶ ἐφορμοῦντες 
ἐτύγχανον, βιασάμενοι καὶ τὰ κλεῖϑρα διασπάσαντες 

ἔκοπτον τὰς ναῦς ἐν τῷ λιμένι, ταῖς μὲν μετεώροις 

ἐμβάλλοντες, τὰς δὲ ἐς τὴν γῆν ἐξωϑθοῦντες, καὶ οἱ ὃ 

Κύπριοι κατὰ τὸν ἄλλον λιμένα τὸν ἐκ Σιδῶνος φέ- 
ροντα οὐδὲ κλεῖϑρον τοῦτόν γε ἔχοντα εἰσπλεύσαντες 

ῶ εἷλον εὐθὺς ταύτῃ τὴν πόλιν. τὸ δὲ πλῆϑος τῶν Τυ- 

ρίων τὸ μὲν τεῖχος, ὡς ἐχόμενον εἶδον, ἐχλείπουσιν, 
ἀϑροισϑέντες δὲ κατὰ τὸ ᾿4γηνόριον καλούμενον ἐπ- τὸ 
ἐστρεψαν ταύτῃ ἐπὶ τοὺς Μακεδόνας. καὶ ᾿4λέξανδρος 

ξὺν τοῖς ὑπασπισταῖς ἐπὶ τούτους χωρήσας τοὺς μὲν 
αὐτοῦ μαχομένους διέφϑειρεν αὐτῶν, τοῖς δὲ φεύγου- 

8 σιν ἐφείπετο. καὶ φόνος ἦν πολύς. τῶν τε ἀπὸ τοῦ 
λιμένος ἐχόντων ἤδη τὴν πόλιν καὶ τῆς Κοίνου τάξεως 10 
παρδληλυϑυίας ἐς αὐτήν. ὀργῇ γὰρ ἐχώρουν ἐπὶ πᾶν 
οἱ Μακεδόνες, τῆς τὸ πολιορκίας τῇ τριβῇ ἀχϑόμενοι 

καὶ ὅτι λαβόντες τινὰς αὐτῶν οἱ Τύριοι πλέοντας ἐκ 
Σιδῶνος ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβιβάσαντες, ὕπως ἄποπτον 

εἴη ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου, σφάξαντες ἔρριψαν εἰς τὴν 530 
4 θάλασσαν. ἀπέϑανον δὲ τῶν μὲν Τυρίων ἐς ὀκτα- 

κισχιλίους, τῶν Μακεδόνων δὲ ἐν τῇ τότε προσβολῇ 
᾿Δδμητός τὲ ὃ πρῶτος ἑλὼν τὸ τεῖχος, ἀνὴρ ἀγαϑὺς 
γενόμενος, καὶ ξὺν αὐτῷ εἴχοσι τῶν ὑπασπιστῶν" ἐν 

δὲ τῇ πάσῃ πολιορκίᾳ μάλιστα ἐς τετρακοσίους. 35 
ὄ Τοῖς δὲ ἐς τὸ ἱερὸν τοῦ ἩΗρακλέους καταφυγοῦσιν 

(ἦσαν δὲ αὐτῶν τε τῶν Τυρίων οἱ μάλιστα ἐν τέλει. 
καὶ ὃ βασιλεὺς ᾿Δξέμιλκος καὶ Καρχηδονίων τινὲς ϑεω- 

οοἱὐ ἐς τιμὴν τοῦ Ηρακλέους κατὰ δή τινα] νόμιμον 

παλαιὸν εἷς τὴν μητρόπολιν ἀφικόμενοι) τούτοις ξύμ-- 80 
πασιν ἄδειαν δίδωσιν ᾿4λέξανδρος" τοὺς δὲ ἄλλους ἠν- 

«“ἩμΗ͂ 
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δραπόδισε, καὶ ἐπράϑησαν Τυρίων τὸ καὶ τῶν ξένων 
ὅσοι ἐγκατελήφϑησαν μάλιστα ἐς τρισμυρίους. ᾿4λέξ- 
ανδρος δὲ τῷ Ἡρακλεῖ ἔϑυσέ τε καὶ πομπὴν ἔστειλε 
ξὺν τῇ δυνάμει ὡπλισμένῃ᾽ καὶ αἱ νῆες ξυνεπόμπευσαν 

5 τῷ Ἡρακλεῖ, καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ λαμ- 
πάδα ἐποίησε" καὶ τὴν μηχανήν, ἧ τὸ τεῖχος κατεσείσϑη, 

ἀνέϑηκεν ἐς τὸν νεὼν καὶ τὴν ναῦν τὴν Τυρίαν τὴν 
ἱερὰν τοῦ Ἡρακλέους, ἥντινα ἐν τῷ ἐπίπλῳ ἔλαβε, καὶ 
ταύτην τῷ Ἡρακλεῖ ἀνέθηκεν καὶ ἐπίγραμμα ἐπ᾽ αὐτῇ, 

1. ἢ αὐτὸς ποιήσας ἢ ὅτου δὴ ἄλλου ποιήσαντος. οὐκ 
ἄξιον μνήμης τὸ ἐπίγραμμα᾽ διὰ τοῦτο καὶ ἐγὼ αὐτὸ 
ἀναγράψαι ἀπηξίωσα. Τύρος μὲν δὴ οὕτως ἑάλω ἐπὶ 

ἄρχοντος Νικήτου ᾿'4ϑήνησι μηνὸς “Ἑκατομβαιῶνος. 
Ἔτι δὲ ἐν τῇ πολιορκίᾳ τῆς Τύρου ξυνεχομένου 3 

ι6 4λεξάνδρου ἀφίχοντο παρὰ ΖΙαρείου πρέσβεις ὡς αὐτὸν 
ἀπαγγέλλοντες μύρια μὲν τάλαντα ὑπὲρ τῆς μητρός τὲ 

καὶ τὴς γυναικὸς καὶ τῶν παίδων δοῦναι ἐϑέλειν 
᾿Αλεξάνδρῳ Ζαρεῖον᾽ τὴν δὲ χώραν πᾶσαν τὴν ἐντὸς 
Εὐφράτου ποταμοῦ ἔστε ἐπὶ ϑάλασσαν τὴν ᾿Ελληνικὴν 

:0 4λεξάνδρου εἶναι" γήμαντα δὲ τὴν ΖΙαρείου παῖδα 
᾿Αλέξανδρον φίλον τὰ εἶναι Ζαρείῳ καὶ ξύμμαχον. 
καὶ τούτων ἐν τῷ ξυλλόγῳ τῶν ἑταίρων ἀπαγγελϑέν- 
τῶν Παρμενίωνα μὲν λέγουσιν ᾿4λεξάνδρῳ δἰπεῖν ὅτι 
αὐτὸς ἂν ᾿4λέξανδρος ὧν ἐπὶ τούτοις ἠγάπησεν κατα- 

45 λύσας τὸν πόλεμον μηχέτι τὸ πρόδω κινδυνεύειν" 

᾿4λέξανδοον δὲ Παρμενίωνι ἀποχρίνασϑαι ὅτι καὶ 
αὐτὸς ἂν, εἴπερ Παρμενίων ἦν, οὕτως ἔπραξεν, ἐπεὶ 
δὲ ᾿4λέξανδρός ἐστιν, ἀποκρινεῖσϑαι ΖΙαρείῳ ἅπερ δὴ 
καὶ ἀπεχρίνατο. ἔφη γὰρ οὔτε χρημάτων δεῖσϑαι παρὰ 

80 ΖΪαρείου οὔτε τῆς χώρας λαβεῖν ἀντὶ τῆς πάσης τὸ 
μέρος" εἶναι γὰρ τά τε χρήματα καὶ τὴν χώραν αὑτοῦ 

5» 

κϑ 

Φ9 



ὃ- 

26 

τῷ 

ὧὡϑ 

96 ΠΡΡΕῚΠ 

πᾶσαν" γῆμαί τε εἰ ἐθέλοι τὴν Ζαρείου παῖδα, γῆμαι 
ἂν καὶ οὐ διδόντος ΣΙαρείου' ἐκέλευέ τὲ αὐτὸν ἥκειν, 
εἴ τι εὑρέσϑαι ἐθέλοι φιλάνθρωπον παρ᾽ αὑτοῦ. 
ταῦτα ὡς ἥχουσε Ζαρεῖος, τὰς μὲν ξυμβάσεις ἀπέγνω 

τὰς πρὸς ᾿4λέξανδρον, ἐν παρασκευῇ δὲ τοῦ πολέμου : 
αὖϑις ἦν. 

᾿Αλέξανδρος δὲ ἐπ’ Αἰγύπτου ἔγνω ποιεῖσθαι τὸν 
στόλον. καὶ ἦν αὐτῷ τὰ μὲν ἄλλα τῆς Παλαιστένης 
καλουμένης Συρίας προδκεχωρηχότα ἤδη, εὐνοῦχος δέ 

τις, ᾧ ὄνομα ἦν Βάτις, κρατῶν τῆς Γαξαίων πόλεως, το 
οὐ προσεῖχεν ᾿4λεξάνδρῳ, ἀλλὰ Ἄραβάς τε μισϑωτοὺς 
ἐπαγαγόμενος καὶ σῖτον ἐκ πολλοῦ παρεσχευακὼς 
διαρκῇ ἐς χρόνιον πολιορκίαν καὶ τῷ χωρίῳ πιστεύων 

μήποτε ἂν βίᾳ ἁλῶναι, ἔγνω μὴ δέχεσθαι τῇ πόλει 
᾿4λέξανδρον. 15 

ζπέχει δὲ ἡ Γάξα τῆς μὲν ϑαλάσσης εἴκοσι μάλιστα 
σταδίους, καὶ ἔστι ψαμμώδης καὶ βαϑεῖα ἐς αὐτὴν ἡ 
ἄνοδος καὶ ἡ θάλασσα ἡ κατὰ τὴν πόλιν τεναγώδης 

πᾶσα. μεγάλη δὲ πόλις ἡ Γάξα ἦν καὶ ἐπὶ χώματος 
ὑψηλοῦ ᾧκιστο καὶ τεῖχος περιεβέβλητο αὐτῇ ὀχυρόν. 530 
ἐσχάτη δὲ κεῖτο ὡς ἐπ᾽ Αἴγυπτον ἐκ Φοινέκης ἰόντι 

ἐπὶ τῇ ἀρχῇ τῆς ἐρήμου. 
᾿Αλέξανδρος δὲ ὡς ἀφίκετο πρὸς τὴν πόλιν, τῇ μὲν 

πρώτῃ κατεστρατοπέδευσεν ἧ μάλιστα ἐπίμαχον αὐτῷ 
ἐφαίνετο τὸ τεῖχος, καὶ μηχανὰς συμπηγνύναι ἐκέλευσεν. 96 
οἱ δὲ μηχανοποιοὶ γνώμην ἀπεδείκνυντο ἄπορον εἷναι 

βίᾳ δλεῖν τὸ τεῖχος διὰ ὕψος τοῦ χώματος. ἀλλὰ ᾿4λεξ-- 

ἄάνδρῳ αἱρετέον ἐδόκει εἶναι ὅσῳ ἀπορώτερον" ἐχπλή- 
ἕξειν γὰρ τοὺς πολεμίους τὸ ἔργον τῷ παραλόγῳ ἐπὶ 
μέγα, καὶ τὸ μὴ ἑλεῖν αἰσχρὸν εἷναί οἱ λεγόμενον ἔς τ 
τε τοὺς Ἕλληνας καὶ ἐς Ζαρεῖον. ἐδόχει δὴ χῶμα ἐν 
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κύχλῳ τῆς πόλδως χωννύναι, ὡς ἐξ ἴσου ἀπὸ τοῦ 

χωσϑέντος ἐπάγεσθαι τὰς μηχανὰς τοῖς τείχεσι. καὶ 

ἐχώννυτο κατὰ τὸ νότιον μάλιστα τῆς πόλεως τεῖχος, 

ἵνα ἐπιμαχώτερα ἐφαίνετο. ὡς δὲ ἐδόκει ἐξῆρϑαι συμ- 
ὁ μέτρως τὸ χῶμα, μηχανὰς ἐπιστήσαντες οἱ Μακεδόνες 

ἐπῆγον ὡς ἐπὶ τὸ τεῖχος τῶν Γαξαίων. καὶ ἔν τούτῳ 
ϑύοντι ᾿4λεξάνδρῳ καὶ ἐστεφανωμένῳ τε καὶ κατάρχε- 
σϑαι μέλλοντι τοῦ πρώτου ἱερείου κατὰ νόμον τῶν 

τις σαρκοφάγων ὀρνίϑων ὑπερπετόμενος ὑπὲρ τοῦ 

0 βωμοῦ λίϑον ἐμβάλλει ἐς τὴν κεφαλήν, ὄντινα τοῖν 
ποδοῖν ἔφερε. καὶ ᾿4λέξανδρος ἤρετο ᾿4ρίστανδρον τὸν 
μάντιν, ὅ τι νοοῖ ὁ οἰωνός. ὁ δὲ ἀποκρίνεται ὅτι" ὦ 
βασιλεῦ, τὴν μὲν πόλιν αἱρήδεις, αὐτῷ δέ δοι φυλακτέα 

ἐστὶν ἐπὶ τῇδε τῇ ἡμέρᾳ. 

1 Ταῦτα ἀκούσας ᾿4λέξανδρος τέως μὲν πρὸς ταῖς μη- 

χαναῖς ἔξω βέλους αὑτὸν εἶχεν. ὡς δὲ ἐκδρομή τὸ ἐκ 
τῆς πόλδως καρτερὰ ἐγίγνετο καὶ πῦρ τὸ ἐπέφερον 
ταῖς μηχαναῖς οἱ Ἄραβες καὶ τοὺς Μακεδόνας ἀμυνο- 

μένους κάτωϑεν αὐτοὶ ἐξ ὑπερδεξίου τοῦ χωρίου ἔβαλ- 
40 λόν τε καὶ ὥϑουν κατὰ τοῦ ποιητοῦ χώματος, ἐνταῦϑα 

ἢ ἑκὼν ἀπειϑεῖ ᾿4λέξανδρος τῷ μάντει ἢ ἐκπλαγεὶς ἐν 
τῷ ἔργῳ οὐκ ἐμνημόνευσε τῆς μαντείας, ἀλλ ἀναλαβὼν 

τοὺς ὑπασπιστὰς παρεβοήϑει, ἵνα μάλιστα ἐπιέξοντο οἱ 
Μακεδόνες. καὶ τούτους μὲν ἔσχε τὸ μὴ οὐκ αἰσχρᾷ 

48ᾳ φυγῇ ὠσϑῆναι κατὰ τοῦ χώματος, αὐτὸς δὲ βάλλεται 
καταπέλτῃ διὰ τῆς ἀσπίδος διαμπὰξ καὶ τοῦ ϑώρακος 
ἐς τὸν ὦμον. ὡς δὲ ἔγνω τὰ ἀμφὶ τὸ τραῦμα ἀληϑεύ- 
ὄαντα ᾿Αρίστανδρον, ἐχάρη, ὅτι καὶ τὴν πόλιν δὴ 
αἱρήσειν ἐδόκει ᾿ἀριστάνδρου ἕνεκα. 

80 ΚΚαὶ αὐτὸς μὲν τὸ τραῦμα ἐθεραπεύετο χαλεπῶς" 

ἀφικνοῦνται δ᾽ αὐτῷ μετάπεμπτοι ἀπὸ θαλάσσης αἱ 
ΑΒΒΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒΙ Θὰ. Βοον. ἘΔ. τοΐποσ. Ἵ 
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μηχαναί, αἷς Τύρον εἶλε. καὶ χῶμα χωννύναι ἐν κύκλῳ 

πάντοθεν τῆς πόλεως ἐκέλευσεν, εὖρος μὲν ἐς δύο 

σταδίους, ὕψος δὲ ἐς πόδας πεντήκοντα καὶ διακοσίους. 

ὡς δὲ αἴ τε μηχαναὶ αὐτῷ ἐποιήϑησαν καὶ ἐπαχϑεῖσαι 
κατὰ τὸ χῶμα κατέσεισαν τοῦ τείχους ἐπὶ πολύ, ὑπο- 
νόμων τὲ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ὀρυσσομένων καὶ τοῦ χοῦ 
ἀφανῶς ἐχφερομένου τὸ τεῖχος πολλαχῇ ἠρείπετο ὑφ- 
ιξάγον κατὰ τὸ κενούμενον, τοῖς τὲ βέλεσιν ἐπὶ πολὺ 
κατεῖχον οἱ Μαχεδόνες ἀναστέλλοντες τοὺς προμαχο- 
μένους τῶν πύργων, ἐς μὲν τρεῖς προσβολὰς οἱ ἐκ 

τῆς πόλεως ἀποθνησχόντων τὲ αὐτοῖς πολλῶν καὶ 

τιτρωσχομένων ὅμως ἀντεῖχον. τῇ τετάρτῃ δὲ τῶν 
Μακεδόνων τὴν φάλαγγα πάντοϑεν προσαγαγὼν .4λέξ- 
ανδρος τῇ μὲν ὑπορυσσόμενον τὸ τεῖχος καταβάλλει, 
τῇ δὲ παιόμενον ταῖς μηχαναῖς κατασείει ἐπὶ πολύ, ὡς 

μὴ χαλεπὴν ταῖς κλίμαξιν τὴν προσβολὴν κατὰ τὰ 

ἐρηριμμένα ἐνδοῦναι. αἴ τὰ οὖν κλίμακες προσήγοντο 
τῷ τείχδι καὶ ἔρις πολλὴ ἦν τῶν Μακεδόνων, ὅσοι τι 
ἀρετῆς μετεποιοῦντο, ὅστις πρῶτος αἱρήσει τὸ τεῖχος" 

καὶ αἱρεῖ πρῶτος Νεοπτόλεμος τῶν ἑταίρων τοῦ «ἰακι- 
δῶν γένους" ἐπὶ δὲ αὐτῷ ἄλλαι καὶ ἄλλαι τάξεις ὁμοῦ 

τοῖς ἡγεμόσιν ἀνέβαυνον. ὡς δὲ ἅπαξ παρῆλϑόν τινες 
ἐντὸς τοῦ τείχους τῶν Μακεδόνων, κατασχίσαντες ἄλλας 
καὶ ἄλλας πύλας, ὅσαις ἕκαστοι ἐπετύγχανον, δέχονται 
εἴσω τὴν στρατιὰν πᾶσαν. οἱ δὲ ΓΑαξαῖοι καὶ τῆς πό- 

λεώς σφισιν ἤδη ἐχομένης ξυνεστηκότες ὅμως ἐμάχοντο, 
καὶ ἀπέϑανον πάντες αὐτοῦ μαχόμεμοι ὡς ἕκαστοι 
ἐτάχϑησαν᾽ παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἐξηνδραπόδισεν 
αὐτῶν ᾿4λέξανδρος. τὴν πόλιν δὲ ξυνοικίσας ἐκ τῶν 

περιοίκων ἐχρῆτο ὅσα φρουρίῳ ἐς τὸν πόλεμον. 80 



ἈΡΡΙΑΝΟΥ͂ 

ΑΛΕΞΑΝΖΔΡΟΥ͂ 4ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. ᾿ 

᾿Αλέξανδρος δὲ ἐπ’ Αἰγύπτου, ἵναπερ τὸ πρῶτον 

ὡρμήϑη, ἐστέλλετο, καὶ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς Γάξης 
ἐλαύνων ἧκεν εἰς Πηλούσιον τῆς Αἰγύπτου. ὁ δὲ 
ναυτικὸς στρατὸς παρέπλει αὐτῷ ἐκ Φοινίκης ὡς ἐπ᾽ 

6 Δἴγυπτον". καὶ καταλαμβάνδι τὰς ναῦς ἐν Πηλουσίῳ 

ὁρμαύσας. Μαξάκης δὲ ὁ Πέρσης, ὃς ἦν σατράπης 

Αἰϊγύπτου ἐκ ΖΔιαρξίου κμαθεστηκώς, τήν τὸ ἐν ᾿Ισσῶ 
μάχην ὕπως συνέβη πεπυσμένος καὶ Ζαρεῖον ὅτι 
αἰσχρᾷ φυγῇ ἔφυγεν, καὶ Φοινίκην τε καὶ Σίυρίαν καὶ 

ι1ὸ τῇς «ραβίας τὰ πολλὰ ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου ἐχόμενα, αὐτῷ 

τε οὐκ οὔσης δυνάμδως Περσικῆς, ἐδέχετο ταῖς τὲ 

πόλεσι φιλίως καὶ τῇ χώρᾳ ᾿4λέξανδρον. ὁ δὲ δἰς μὲν 
Πηλούσιον φυλακὴν εἰσήγαγε, τοὺς δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν 
ἀναπλεῖν κατὰ τὸν ποταμὸν κελεύσας ἔστε ἐπὶ Μέμφιν 

16 πόλεν αὐτὸς ἐφ᾽ ᾿ἩΗλιουπόλεως ει, ἐν δεξιᾷ ἔχων τὸν 
ποταμὸν τὸν Νεῖλον, καὶ ὅσα καϑ᾽ ὁδὸν χωρία ἐνδὶ- 
δόντων τῶν ἐνοικούντων κατασχὼν διὰ τῆς ἐρήμου 

ἀφίκετο ἐς Ηλιούπολιν᾽' ἐκεῖϑεν δὲ διαβὰς τὸν πόρον 
ἧχεν ἐς Μέμφιμ᾽ καὶ θύει ἐκεῖ τοῖς τὸ ἄλλοις ϑεοῖς 

80 καὶ τῷ Ἄπιδι καὶ ἀγῶνα ἐποίησε γυμνικόν τε καὶ μου- 
σικόν. ἧκον δὲ αὐτῷ οἱ ἀμφὶ ταῦτα τεχνῖται ἐκ τῆς 
Ελλάδος οἱ δοχκεμώτατοι. ἐκ δὲ Μέμφιος κατέπλει 
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κατὰ τὸν ποταμὸν ὡς ἐπὶ ϑάλασσαν τούς τε ὑπασπι- 

στὰς ἐπὶ τῶν νεῶν λαβὼν καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς 

Αγριᾶνας καὶ τῶν ἱππέων τὴν βασιλικὴν ἴλην τὴν τῶν 
δ ἑταίρων. ἐλθὼν δὲ ἐς Κάνωβον καὶ κατὰ τὴν λίμνην 
τὴν Μαρίαν περιπλεύσας ἀποβαίνει, ὅπου νῦν ᾿4λεξάν-- ὁ 
δρεια πόλις ᾧκισται, ᾿4λεξάνδρου ἐπώνυμος. καὶ ἔδοξεν 
αὐτῷ ὃ χῶρος κάλλιστος κτίσαι ἐν αὐτῷ πόλιν καὶ 
γενέσϑαι ἂν εὐδαίμονα τὴν πόλιν. πόϑος οὖν λαμβά- 

νει αὐτὸν τοῦ ἔργου, καὶ αὐτὸς τὰ σημεῖα τῇ πόλει 
ἔϑηκεν, ἵνα τὸ ἀγορὰν ἐν αὐτῇ δείμασϑαι ἔδει καὶ τὸ 
ἱερὰ ὅσα καὶ ϑεῶν ὦᾧντινων, τῶν μὲν ᾿Ἐλληνικῶν, 
Ἴσιδος δὲ Αἰγυπτίας, καὶ τὸ τεῖχος ἧ περιβεβλῆσθαι. 
καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο, χαὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἐφαίνετο. 

ῷ “Δέγεται δέ τις καὶ τοιόσδε λόγος, οὐκ ἄπιστος 

ἔμοιγε" ἐθέλειν μὲν ᾿4λέξανδρον καταλείπειν αὐτὸν τὰ τ6 
σημεῖα τοῦ τειχισμοῦ τοῖς τέχτοσιν, οὐκ εἶναι δὲ ὅτῳ 
τὴν γῆν ἐπιγράψουσιν" τῶν δὴ τεκτόνων τινὰ ἐπι- 
φρασϑέντα, ὅσα ἐν τεύχεσιν ἄλφιτα οἱ στρατιῶται 
ἐχόμιξον ξυναγαγόντα ἐπιβάλλειν τῇ γῇ, ἵναπερ ὃ βα- 

σιλεὺς ὑφηγεῖτο, καὶ τὸν κύκλον οὕτω περιγραφῆναι 50 
ὦ τοῦ περιτειχισμοῦ, ὅντινα τῇ πόλει ἐποίει. τοῦτο δὲ 
ἐπιλεξαμένους τοὺς μάντεις καὶ μάλιστα δὴ ᾿Αρίσταν- 

δρον τὸν ΤἸελμισσέα, ὃς δὴ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἀλη- 

ϑεῦσαι ἐλέγετο ᾿4λεξάνμδρῳ, φάναι εὐδαίμονα ἔσεσθαι 

τὴν πόλιν τά τε ἄλλα καὶ τῶν ἐκ γῆς καρπῶν εἵνεκα. 35 
8 ἘΝ τούτῳ δὲ καὶ Ἡγέλοχος κατέπλευσεν εἰς 4ἴγυ- 
πτον καὶ ἀπαγγέλλει ᾿4λεξάνδρῳ Τενεδίους τε ἀποστάν- 
τας Περσῶν σφίσι προσϑέσϑαι (καὶ γὰρ καὶ ἄκοντας 
Πέρσαις προσχωρῆσαι) καὶ Χίων ὅτι δὴ ὁ δῆμος ἐπ- 
γάγετο σφᾶς βίᾳ τῶν κατεχόντων τὴν πόλιν, οὖς 80 

4 Αὐτοφραδάτης τὸ καὶ Φαρνάβαξος ἐγκατέστησαν᾽ ἁλῶ- 
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ναν δὲ αὐτόϑι καὶ Φαρνάβαξον ἐγκαταληφϑέντα καὶ 
Αριστόνικον Μηϑυμναῖον. τὸν τύραννον ἐσπλεύσαντα 
ἐς τὸν λιμένα τῆς Χίου ξὺν ἡμιολίαις "λῃστρικοῖς πέντε, 

ὑπὸ σφῶν ἐχόμενον τὸν λιμένα οὐ γνόντα, ἀλλ᾽ ἐξ- 
5 ἀπατηϑέντα γὰρ πρὸς τῶν τὰ κλεῖϑρα ἐχόντων τοῦ 
λιμένος, ὅτι τὸ Φαρναβάξου ἄρα ναυτικὸν δρμεῖ ἐν 
αὐτῷ" καὶ τοὺς μὲν λῃστὰς πάντας αὐτοῦ κατακοπῆναι 
πρὸς σφῶν, ᾿ἀριστόνικον δὲ ἦγε παρὰ ᾿4λέξανδρον καὶ 
᾿ΑἈΜἈπολλωνίδην τὸν Χῖον καὶ Φησῖνον καὶ Μεγαρέα καὶ 

ιο τοὺς ἄλλους, ὅσοι τῆς τε ἀποστάσεως τῆς Χίων. ξυν- 
ἐπελάβοντο καὶ ἐν τῷ τότε τὰ πράγματα τῆς νήσου 
βίᾳ εἶχον" καὶ Μιτυλήνην δὲ Χάρητα ἔχοντα ὅτι ἀφεί- 
λὲτο καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν “έσβῳ πόλεις καὶ αὐτὰς 

ὁμολογίᾳ προσηγάγετο, ᾿ἀμφοτερὸν δὲ σὺν ἑξήκοντα 
ιὸ ναυσὶν ἐπὶ Κῶ ἔπεμψεν" ἐπικαλεῖσθαι γὰρ σφᾶς τοὺς 

Κῴους" καὶ αὐτὸς καταπλεύσας ὅτι εὗρε τὴν Κῶ πρὸς 
᾿ἈἈμφοτεροῦ ἤδη ἐχομένην. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ὅσοι 
αἰχμάλωτοι ἦγεν Ηγέλοχος, Φαρνάβαξος δὲ ἀπέδρα ἐν 
Κῷ λαϑὼν τοὺς φύλακας. ᾿4λέξανδρος δὲ τοὺς τυράν- 

4ονους μὲν τοὺς ἐκ τῶν πόλεων ἐς τὰς πόλεις πέμπει 

χρήσασϑαι ὕπως ἐϑέλοιδν, τοὺς δὲ ἀμφὶ ᾿4πολλωνίδην 
τοὺς Χίους ἐς ᾿Ελεφαντίνην πόλιν Αἰγυπτίαν ἐὸν, φυ- 

λακῇ ἀκριβεῖ ἔπεμψεν. 

᾿Επὶ τούτοις δὲ πόϑος λαμβάνει αὐτὸν ἐλϑεῖν παρ᾽ 
6 μμωνα ἐς Διβύην, τὸ μέν τι τῷ ϑεῷ χρησόμενον, 

ὅτι ἀτρεκὲς ἐλέγετο εἶναι τὸ μαντεῖον τοῦ Ἄμμωνος 

καὶ χρήσασϑαι αὐτῷ Περσέα καὶ Ἡρακλέα, τὸν μὲν 
ἐπὶ τὴν Γοργόνα ὅτε πρὸς Πολυδέχτου ἐστέλλετο, τὸν 
δὲ ὅτε παρ᾽ ᾿ἀνταῖον ἤει εἰς Διβύην καὶ παρὰ Βού- 

σι 

«ἢ 

[-..} 

80.σιριν εἷς Αἴγυπτον. ᾿4λεξάνδρῳ δὲ φιλοτιμία ἦν πρὸς 2 
Περσέα καὶ Ἡρακλέα, ἀπὸ γένους τε ὄντι τοῦ ἀμφοῖν 
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καί τι καὶ αὐτὸς τῆς γενέσεως τῆς ἑαυτοῦ ἐς Ἄμμωνα 

ἀνέφερε, καϑάπερ οἱ μῦϑοι τὴν Ἡρακλέους τὸ καὶ 
Περσέως ἐς Δία. καὶ οὖν παρ’ Ἄμμωνα ταύτῃ τῇ 
γνώμῃ ἐστέλλετο, ὡς καὶ τὰ αὑτοῦ ἀτρεκέστερον εἰἶσό- 
μενος ἢ φήσων γε ἐγνωκέναι. δ 

8 Μέχρι μὲν δὴ Παραιτονίου παρὰ θάλασσαν ἤει δι᾽ 
ἐρήμου, οὐ μέντοι δι’ ἀνύδρου τῆς χώρας, σταδίους ἐς 

ΑτΙδον. ιλίους καὶ ἑξακοσίους, ὡς λέγει ᾿Αριστόβουλος. ἐν- 

ἐδῦθεν δὲ ἐς τὴν μεσόγαιαν ἐτράπετο, ἵνα τὸ μαν- 
τεῖον ἦν τοῦ Ἄμμωνος. ἔστι δὲ ἐρήμη τὸ ἡ ὁδὸς καὶ ιτὸ 

4 ψάμμος ἡ πολλὴ αὐτῆς καὶ ἄνυδρος. ὕδωρ δὲ ἐξ 
οὐρανοῦ πολὺ ᾿Δλεξάνδρῳ ἐγένετο, καὶ τοῦτο ἐς τὸ 
ϑεῖον ἀνηνέχϑη. ἀνηνέχϑη δὲ ἐς τὸ ϑεῖον καὶ τόδε" 
ἄνεμος νότος ἐπὰν πνεύσῃ ἐν ἐκείνῳ τῷ χώρῳ, τῆς 
ψάμμου ἐπιφορεῖ κατὰ τῆς ὁδοῦ ἐπὶ μέγα, καὶ ἀφανί- τὸ 
ξεται τῆς ὁδοῦ τὰ σημεῖα οὐδὲ ἔστιν εἰδέναι ἵνα χρὴ 

πορεύεσϑαι καθάπερ ἐν πελάγει τῇ ψάμμῳ, ὅτι σημεῖα 
οὐχ ἔστι κατὰ τὴν ὁδὸν οὔτε που ὕρος οὔτε δένδρον 
οὔτε γήλοφοι βέβαιοι ἀνεστηκότες, οἷρτισιν οἱ ὁδῖται 
τεκμαίρουντο ἂν τὴν πορείαν, καϑάπερ οἱ ναῦται τοῖς 30 

ς ἄστροις" ἀλλὰ ἐπλανᾶτο γὰρ ἡ στρατιὰ ᾿4λεξάνδρῳ καὶ 
Ρίοιοιι, οἱ ἡγεμόνες τῆς ὁδοῦ ἀμφίβολοι ἦσαν. Πεολεμαῖος 

μὲν δὴ ὁ Μάγου λέγει δράκοντας δύο ἱέναι πρὸ τοῦ 
στρατεύματος φωνὴν ἱέντας, καὶ τούτοις ᾿4λέξανδρον 

κελεῦσαι ἔπεσϑαι τοὺς ἡγεμόνας πιστεύσαντας τῷ ϑείῳ, τι 
τοὺς δὲ ἡγήσασθαι τὴν ὁδὸν τήν τε ἐς τὸ μαντεῖον 

Ατίοον. καὶ ὀπίσω αὖϑις" ᾿“Ιριστόβουλος δέ, καὶ ὃ πλείων λόγος 

Δ ταύτῃ κατέχει, κόρακας δύο προπετομένους πρὸ τῆς 
στρατιᾶς, τούτους γενέσϑαι ᾿4λεξάνδρῳ τοὺς ἡγεμόνας. 

καὶ ὅτι μὲν ϑεῖόν τι ξυνεπέλαβεν αὐτῷ ἔχω ἰσχυρίσασθαι, το 
ὕτι καὶ τὸ εἰκὸς ταύτῃ ἔχει, τὸ δὲ ἀτρεκὲς τοῦ λόγου 
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ἀφείλοντο οἱ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐξηγησά- 

μενοι. 
Ὁ δὲ χῶρος, ἵναπερ τοῦ 'ἅμμωνος τὸ ἱερόν ἐστι, τὰ 

μὲν κύκλῳ πάντα ἔρημα καὶ ψάμμον τὸ πᾶν ἔχει καὶ 

ἄνυδρον, αὐτὸς δὲ ἐν μέσῳ ὀλίγος ὧν (ὅσον γὰρ 

πλεῖστον αὐτοῦ ἐς πλάτος διέχει ἐς τεσσαρόχοντα μά- 
λιστα σταδίους ἔρχεται) κατάπλεώς ἐστιν ἡμέρων δέν- 
δρῶν, ἐλαιῶν καὶ φοινίκων, καὶ ἔνδροσος μόνος τῶν 
πέριξ. καὶ πηγὴ ἐξ αὐτοῦ ἀνίσχει οὐδέν τι ἐοικυῖα 

ι0 ταῖς πηγαῖς, ὅσαι ἄλλαι ἐκ γῆς ἀνίσχουσιν. ἐν μὲν 
γὰρ μεσημβρίᾳ ψυχρὸν τὸ ὕδωρ γευσαμένῳ τε καὶ ἔτι 
μᾶλλον ἁψαμένῳ οἷον ψυχρότατον᾽ ἐγκλίναντος δὲ τοῦ 

ἡλίου ἐς ἑσπέραν θερμότερον, καὶ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἔτι 
ϑερμότερον ἔστε ἐπὶ μέσας τὰς νύκτας, μέσων δὲ νυκ- 

ιὸ τῶν ἑαυτοῦ ϑερμότατον᾽ ἀπὸ δὲ μέσων νυκτῶν ψύχε- 
ται ἐν τάξει, καὶ ἕωϑεν ψυχρὸν ἤδη ἐστί, ψυχρότατον 
δὲ μεσημβρίας" καὶ τοῦτο ἀμείβει ἐν τάξει ἐπὶ ἑκάστῃ 
[τῇ] ἡμέρᾳ. γίγνονται δὲ καὶ ἅλες αὐτόματοι ἐν τῷ 

χωρίῳ τούτῳ ὀρυκτοί᾽ καὶ τούτων ἔστιν οὗς ἐς «ἵγυ- 
40) πτον φέρουσι τῶν ἱερέων τινὲς τοῦ '᾿ἄμμωνος. ἐπειδὰν 

γὰρ ἐπ᾽ Αἰγύπτου στέλλωνται., ἐς κοιτέδας πλεχτὰς ἐκ 
φοίνικος ἐσβαλόντες δῶρον τῷ βασιλεῖ ἀποφέρουσιν ἢ 
εἴ τῳ ἄλλῳ. ἔστι δὲ μακρός τὲ ὁ χόνδρος (ἤδη (δέν 
τινες αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τρεῖς δακτύλους) καὶ καθαρὸς 

45 ὥσπερ κρύσταλλος" καὶ τούτῳ ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις χρῶν- 
ται, ὧς καϑαρωτέρῳ τῶν ἀπὸ ϑαλάσσης ἁλῶν, Αἰἱγύπ- 

τιοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι τοῦ θείου οὐχ ἀμελῶς ἔχου- 
σιν. ὀνταῦϑα ᾿4λέξανδρος τόν τε χῶρον ἐθαύμασε 
καὶ τῷ ϑεῷ ἐχρήσατο" καὶ ἀκούσας ὅσα αὐτῷ πρὸς 

80. ϑυμοῦ ἦν, ὡς ἔλεγεν, ἀνέξευξεν ἐπ’ Αἰγύπτου, ὡς 
μὲν ᾿ἀριστόβουλος λέγει, τὴν αὐτὴν ὀπίσῳ ὁδόν, ὡς Κη τὸ 

ΤῸ 

τ 

9 

-- 

Φι 



104 Β8ῈᾺΒ ΠΙ 

Ῥίοιθα. δὲ Πτολεμαῖος ὃ Μάγου, ἄλλην εὐθεῖαν ὡς ἐπὶ 
Μέμφιν. 

ὃ Εἷς Μέμφιν δὲ αὐτῷ πρεσβεῖαί τε πολλαὶ ἐκ τῆς 

Ἑλλάδος ἦκον, καὶ οὐκ ἔστιν ὄντινα ἀτυχήσαντα ὧν 
ἐδεῖτο ἀπέπεμψε, καὶ στρατιὰ παραγίγνεται παρὰ μὲν 9 
Ἀντιπάτρου μισϑοφόροι Ἕλληνες ἐς τετρακοσίους, ὧν 
ἡγεῖτο Μενοίτας ὃ ἩΗγησάνδρου, ἐκ Θράκης δὲ ἱππεῖς 
ἐς πεντακοσίους, ὧν ἦρχεν ᾿ἀσκληπιόδωρος ὃ Εὐνίκου. 
ἐνταῦϑα ϑύει τῷ 4ιΐ τῷ βασιλεῖ καὶ πομπεύει ξὺν τῇ 
στρατιᾷ ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικὸν καὶ τὸ 
μουσικόν. καὶ τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον ἐνταῦϑα ἐκόσμησε" 

δύο μὲν νομάρχας Αἰγύπτου κατέστησεν Αἰγυπτίους, 

Ζολόασπιν καὶ Πέτισιν, καὶ τούτοις διένειμε τὴν χώ- 
ραν τὴν Αἰγυπτίαν. Πετίδιος δὲ ἀπειπαμένου τὴν 
ἀρχὴν Ζολόασπις ἐκδέχεται πᾶσαν. φρουράρχους δὲ τὸ 
τῶν ἑταίρων ἐν Μέμφει μὲν Πανταλέοντα κατέστησε 

τὸν Πυδναῖον, ἐν Πηλουσίῳ δὲ Πολέμωνα τὸν Μεγα- 
κλέους Πελλαῖον᾽ τῶν ξένων δὲ ἄρχειν Μυκίδαν Αἴτω- 

λόν, γραμματέα δὲ ἐπὶ τῶν ξένων Εὔγνωστον τὸν 
Ἐενοφάντου τῶν ἑταίρων᾽ ἐπισχόπους δὲ αὐτῶν «Αἰϊσχύ-- 30 
λον τε καὶ Ἔφιππον τὸν Χαλκιδέως. Διβύης δὲ τῆς 
προσχώρου ἄρχειν δίδωσιν ᾿4πολλώνιον Χαρίνου, ᾿4ρα- 
βίας δὲ τῆς πρὸς Ἡρώων πόλει Κλεομένην τὸν ἐκ 
Νναυκράτιος᾽ καὶ τούτῳ παρηγγέλλετο τοὺς μὲν νομάρ- 

χας ἐᾶν ἄρχειν τῶν νομῶν τῶν κατὰ σφᾶς καϑάπερ 30 
ἐκ παλαιοῦ καϑειστήκει, αὐτὸν δὲ ἐκλέγειν παρ᾽ αὐτῶν 

τοὺς φόρους" οἱ δὲ ἀποφέρειν αὐτῷ ἐτάχϑησαν. στρα- 
τηγοὺς δὲ τῇ στρατιᾷ κατέστησεν, ἥντινα ἐν Αἰγύπτῳ 
ὑπελείπετο, Πευκέσταν τε τὸν Μακαρτάτου καὶ Βάλα- 

κρον τὸν ᾿Ιμύντου, ναύαρχον δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν Πολέ- 0 
μῶνᾳ τὸν Θηραμένους" σωματοφύλακα δὲ ἀντὶ ᾿Αρρύβα 

εϑ 

9 

ῶ- 
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[τὸν] “εοννάτον τὸν Ὑ Ονάσου ἔταξεν ᾿ἀρρύβας γὰρ 
νόσῳ ἀπέϑανεν. ἀπέθανε δὲ καὶ ᾿Αντίοχος ὃ ἄρχων 
τῶν τοξοτῶν, καὶ ἀντὶ τούζτου» ἄρχειν ἐπέστησε τοῖς 
τοξόταις Ὀμβρίωνα Κρῆτα. ἐπὶ δὲ τοὺς ξυμμάχους 

τοὺς πεζούς, ὧν Βάλακρος ἡγεῖτο, ἐπεὶ Βάλακρος ἐν 
Αἰγύπτῳ ὑπελείπετο, Κάλανον κατέστησεν ἡγεμόνα. 

κατανεῖμαι δὲ λέγεται ἐς πολλοὺς τὴν ἀρχὴν τῆς 
Αἰγύπτου τήν τε φύσιν τῆς χώρας θαυμάσας καὶ τὴν 

ὀχυρότητα, ὅτι οὐκ ἀσφαλές οἱ ἐφαίνετο ἑνὶ ἐπιτρέψαι 
ἄρχειν Αἰγύπτου πάσης. καὶ Ῥωμαῖοί μοι δοκοῦσι 
παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου μαϑόντες ἐν φυλακῇ ἔχειν Αἴγυπτον 
καὶ μηδένα τῶν ἀπὸ βουλῆς ἐπὶ τῷδε ἐκπέμπειν ὕπαρχον 
Αἰγύπτου, ἀλλὰ τῶν εἰς τοὺς ἱππέας σφίσι ξυντελούντων. 

᾿4λέξανδρος δὲ ἅμα τῷ ἦρι ὑποφαίνοντι ἐκ Μέμφιος 
ἤεν ἐπὶ Φοινίκης" καὶ ἐγεφυρώϑη αὐτῷ ὅ τὸ κατὰ 
Μέμφιν πόρος τοῦ Νείλου καὶ αἱ διώρυχες αὐτοῦ 

. πᾶσαι. ὡς δὲ ἀφίκετο ἐς Τύρον, καταλαμβάνει ἐν- 

ταῦϑα ἧκον αὐτῷ ἤδη καὶ τὸ ναυτικόν. ἐν Τύρῳ δὲ 
αὖϑις θύει τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν τε 

40 χαὺ μουσικόν. ἐνταῦϑα ἀφικνεῖται παρ᾽ αὐτὸν ἐξ 
᾿ϑηνῶν ἡ Πάραλος πρέσβεις ἄγουσα 4Διόφαντον καὶ 
᾿ΑἈχιλλέα' ξυνεπρέσβευον δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ Πάραλοι 
ξύμπαντες. καὶ οὗτοι τῶν τε ἄλλων ἔτυχον ὧν ἕνδκα 
ἐστάλησαν καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀφῆκεν ᾿4ϑηναίοις 

846 ὅσοι ἐπὶ Γρανίχῳ ᾿4ϑηναίων ἑάλωσαν. τὰ δὲ ἐν Πελο- 
ποννήσῳ ὅτι αὐτῷ νενεωτερίσϑαι ἀπήγγελτο, ᾿'άμφο- 
τερὸν πέμπει βοηϑεῖν Πελοποννησίων ὕσοι ἔς τε τὸν 
Περσικὸν πόλεμον βέβαιοι ἦσαν καὶ Δακεδαιμονίων 
οὐ κατήκουον. Φοίνιξι δὲ καὶ Κυπρίοις προσετάχϑη 

80 ἑχατὸν ναῦς ἄλλας πρὸς αἷς ἔχοντα ᾿ἀμφοτερὸν ἔπεμπε 
στέλλειν ἐπὶ Πελοποννήσου. 
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4 ΑΑὐτὸς δὲ ἤδη ἄνω ὡρμᾶτο ὡς ἐπὶ Θάψακόν τὸ καὶ 

τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ἐν Φοινίκῃ μὲν ἐπὶ τῶν φόρων 
τῇ ξυλλογῇ καταστήσας Κοίρανον Βεροιαῖον, Φιλόξενον 

δὲ τῆς ᾿Ισίας τὰ ἐπὶ τάδε τοῦ Ταύρου ἐκλέγειν. τῶν 
ξὺν αὑτᾷ δὲ χρημάτων τὴν φυλακὴν ἀντὶ τούτων 
ἐπέτρεψεν Ἁρπάλῳ τῷ Μαχάτα ἄρτι ἐκ τῆς φυγῆς ἥκοντι. 

δ Ἄρπαλος γὰρ τὰ μὲν πρῶτα ἔφυγε, Φιλίππου ἔτι βασι- 
λεύοντος, ὅτι πιστὸς ἦν, καὶ Πτολεμαῖος ὃ “Μάγου ἐπὶ 
τῷ αὐτῷ ἔφυγε καὶ Νέαρχος ὁ ̓ ἀνδροτίμου καὶ ᾿Εριγύϊος 
ὁ Δαρίχου καὶ Δαομέδων ὃ τούτου ἀδελφός, ὅτι ὕποπτα 
ἦν ̓ Αλεξάνδρῳ ἐς Φίλιππον, ἐπειδὴ Εὐρυδίκην γυναῖκα 
ἠγάγετο Φίλιππος, Ὀλυμπιάδα δὲ τὴν ᾿4λεξάνδρου 

86 μητέρα ἠτίμασε. τελευτήσαντος δὲ Φιλίππου κατελϑόν- 

τας ἀπὸ τῆς φυγῆς ὅσοι δι’ αὐτὸν ἔφευγον Πτολεμαῖον 

᾿ μὲν σωματοφύλακα κατέστησεν, Ἄρπαλον δὲ ἐπὶ τῶν 
χρημάτων, ὅτι αὐτῷ τὸ σῶμα ἐς τὰ πολέμια ἀχρεῖον 
ἦν, ᾿Εριγύϊον δὲ ἱππάρχην τῶν ξυμμάχων, Δαομέδοντα 
δὲ τὸν τούτου ἀδελφόν, ὅτι δίγλωσσος ἦν ἐς τὰ βαρ- 
βαρικὰ γράμματα, ἐπὶ τοῖς αἰχμαλώτοις βαρβάροις, 
Νέαρχον δὲ σατραπεύειν Δυκίας καὶ τῆς ἐχομένης 4υ- 

1 κίας χώρας ἔστε ἐπὶ τὸν Ταῦρον τὸ ὄρος. ὀλίγον δὲ 
πρόσϑεν τῆς μάχης τῆς ἐν ᾿Ισσῷ γενομένης ἀναπεισθεὶς 
πρὸς Ταυρίσκου ἀνδρὸς κακοῦ Αρπαλος φεύγει ξὺν 
Ταυρίσχῳ. καὶ ὁ μὲν Ταυρίσκος παρ᾽ ᾿4λέξανδρον τὸν 

σι 

Ἠπειρώτην ἐς Ἰταλίαν σταλεὶς ἐκεῖ ἐτελεύτησεν, “4ρ- 3- 

πάλῳ δὲ ἐν τῇ Μεγαρίδι ἡ φυγὴ ἦν. ἀλλὰ ᾿Δλέξαν- 
δρος πείθει αὐτὸν κατελθεῖν πίστεις δοὺς οὐδέν οἱ 

μεῖον ἔσεσθαι ἐπὶ τῇ φυγῇ" οὐδὲ ἐγένετο ἐπανελϑόντι, 
ἀλλὰ ἐπὶ τῶν χρημάτων αὖϑις ἐτάχϑη ρπαλος. ἐς 
“Μυδίαν δὲ σατράπην Μένανδρὸν ἐκπέμπει τῶν ἑταί- 30 

8 ρων᾽ ἐπὶ δὲ τοῖς ξένοις, ὧν ἡγεῖτο Μένανδρος, Κλέαρ- 
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χος αὐτῷ ἐτάχϑη. ἀντὶ δὲ ᾿ἀρίμμα σατράπην Συρίας 
᾿Αδκληπιόδωρον τὸν Εὐνίκου ἀπέδειξεν, ὅτι ᾿ἀρίμμας 
βλακεῦσαι ἐδόκει αὐτῷ ἐν τῇ παρασκευῇ, ἥντινα ἐτάχϑη 
παρασχευάσαι τῇ στρατιᾷ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἄνω. 

δ Καὶ ἀφίχετο ἐς Θάψακον ᾿4λέξανδρος μηνὸς Ἔκχα- 

τομβαιῶνος ἐπὶ ἄρχοντος ᾿ϑήνησιν ᾿ἀριστοφάνους" καὶ 
καταλαμβάνει δυοῖν γεφύραιν ἐξευγμένον τὸν πόρον. 

καὶ γὰρ καὶ Μαξαῖος, ὅτῳ ἡ φυλακὴ τοῦ ποταμοῦ ἐκ 
Δαρείου ἐπετέτραπτο, ἱππέας μὲν ἔχων περὶ τριρχιλίους, 

ιο (πεξοὺς δὲ...) καὶ τούτων Ἕλληνας μισϑοφόρους 
δισχιλίους, τέως μὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ποταμῷ ἐφύλασσε, 
καὶ ἐπὶ τῷδε οὐ ξυνεχὴς ἡ γέφυρα ἐξευγμένη ἦν ἔστε 
ἐπὶ τὴν ἀντιπέρας ὄχϑην τοῖς Μακεδόσι. δειμαίνουσι 
μὴ ἐπιθοῖντο οἱ ἀμφὶ Μαξαῖον τῇ γεφύρᾳ ἵνα ἐπαύετο" 

15 Μαξαῖος δὲ ὡς ἤκουσεν ἤδη προσάγοντα ᾿4λέξανδρον, 
ὥχετο φεύγων ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ. καὶ εὐθὺς ὡς 
ἔφυγε Μαξαῖος ἐπεβλήθησαν αἱ γέφυραι τῇ ὄχϑῃ τῇ 
πέραν καὶ διέβη ἐπ᾽ αὐτῶν ξὺν τῇ στρατιᾷ ᾿4λέξανδρος. 

Ἔνθεν δὲ ἐχώρει ἄνω, ἐν ἀριστερᾷ ἔχων τὸν 
0 Εὐφράτην ποταμὸν καὶ τῆς ᾿ἀρμενίας τὰ ὄρη. διὰ τῆς 

Μεδοποταμίας καλουμένης χώρας. οὐκ εὐθεῖαν δὲ ἐπὶ 
Βαβυλῶνος ἦγεν ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ὁρμηϑ είς, ὅτι τὴν 
ἑτέραν ἰόντι εὐπορώτερα τὰ ξύμπαντα τῷ στρατῷ ἦν, 
καὶ χιλὸς τοῖς ἴπποις καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῆς χώρας 

η5 λαμβάνειν καὶ τὸ καῦμα οὐχ ὡσαύτως ἐπιφλέγον. 
ἁλόντες δέ τινὸς κατὰ τὴν ὁδὸν τῶν ἀπὸ τοῦ Ζαρείου 

στρατεύματος κατασχοπῆς ἕνεκα ἀπεσχεδασμένων ἐξ- 
ἠγγειλαν, ὅτι Δαρεῖος ἐπὶ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ 
κάθηται ἐγνωκὼς εἴργειν ᾿4λέξανδρον, δὶ διαβαίνοι" 

40 χαὶ εἶναι αὐτῷ στρατιὰν πολὺ μείξονα ἢ ξὺν ἧ ἐν Κι- 
λικέᾳ ἐμάχετο. ταῦτα ἀκούσας ᾿4λέξανδρος ἤει σπουδῇ 
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ὡς ἐπὶ τὸν Τίγρητα. ὡς δὲ ἀφίκετο, οὔτε αὐτὸν Ζ΄α- 
θεῖον καταλαμβάνει οὔτε τὴν φυλακήν, ἥντινα ἀπο- 
λελοίπεν ΖΙαρεῖος, ἀλλὰ διαβαίνει τὸν πόρον, χαλεπῶς 

μὲν δι’ ὀξύτητα τοῦ ῥοῦ, οὐδενὸς δὲ εἴργοντος. 
᾿Ενταῦϑα ἀναπαύει τὸν στρατόν" καὶ τῆς σελήνης 

τὸ πολὺ ἐκλιπὲς ἐγένετο" καὶ ᾿4λέξανδρος ἔϑυε τῇ τε 
σελήνῃ καὶ τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ γῇ. ὅτων τὸ ἔργον τοῦτο 
λόγος εἷναι κατέχει. καὶ ἐδόκει ᾿ἀριστάνδρῳ πρὸς Μα- 
κεδόνων καὶ ᾿Αλεξάνδρου εἶναι τῆς σελήνης τὸ πάϑημα 

καὶ ἐκείνου τοῦ μηνὸς ἔσεσθαι ἡ μάχη, καὶ ἐκ τῶν τὸ 
ἱερῶν νίκην σημαίνεσθαι ᾿4λεξάνδροῳ. ἄρας δὲ ἀπὸ 
τοῦ Τίγρητος ἤει διὰ τῆς ᾿ἀσσυρίας χώρας, ἐν ἀριστερᾷ 
μὲν ἔχων τὰ Γορδυηνῶν ὄρη, ἐν δεξιᾷ δὲ αὐτὸν τὸν 
Τίγρητα. τετάρτῃ δὲ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆς διαβάσεως οἱ 
πρόδρομοι αὐτῷ ἐξαγγέλλουσιν, ὅτι ἱππεῖς οὗτοι πολέ- 15 
μιοι ἀνὰ τὸ πεδίον φαίνονται, ὅσοι δέ, οὐκ ἔχειν 
εἰκάσαι. ξυντάξας οὖν τὴν στρατιὰν προὐχώρει ὡς ἐς 
μάχην" καὶ ἄλλοι αὖ τῶν προδρόμων προσελάσαντες 
ἀκριβέστερον οὗτοι κατιδόντες ἔφασκον δοκεῖν εἶναί 
σφισιν οὐ πλείους ἢ χιλίους τοὺς ἱππέας. 30 

8 ἄδάναλαβὼν οὖν τήν τε βασιλικὴν ἴλην καὶ τῶν ἑἕταί- 
ρῶν μίαν καὶ τῶν προδρόμων τοὺς Παίονας ἥλαυνε 

σπουδῇ, τὴν δὲ ἄλλην στρατιὰν βάδην ἔπεσθϑαι ἐκχέ- 
λευσεν. οἱ δὲ τῶν Περσῶν ἱππεῖς κατιδόντες τοὺς ἀμφ᾽ 

᾿Αλέξανδρον ὀξέως ἐπάγοντας ἔφευγον ἀνὰ κράτος. 36 
3 καὶ ᾿4λέξανδρος διώκων ἐνέκεδιτο᾽ καὶ οἱ μὲν πολλοὶ 
ἀπέφυγον, τοὺς δέ τινας καὶ ἀπέκτειναν, ὅσοις οἱ ἴπ- 
ποι ἐν τῇ φυγῇ ἔχαμον, τοὺς δὲ καὶ ξῶντας αὐτοῖς 
ἵπποις ἔλαβον᾽ καὶ παρὰ τούτων ἔμαϑον, ὅτι οὐ πόρρω 
εἴη Ζαρεῖος ξὺν δυνάμει πολλῇ. δ0 

ἃ Βδεβοηϑήκχεσαν γὰρ ΖΙαρείῳ ᾿Ινδῶν τε ὅσον Βακτρίοις 

Φ. -ι 
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ὅμοροι καὶ αὐτοὶ Βάκτριοι καὶ Σογδιανοί" τούτων μὲν 
πάντων ἡγεῖτο Βῆσσος ὁ τῆς Βακτρίων χώρας σατρά- 

πῆς. εἴποντο δὲ αὐτοῖς καὶ Σάκαι --- Σχυϑικὸν τοῦτο 

τὸ γένος τῶν τὴν ᾿4σίαν ἐποικούντων Σχυϑῶν --- οὐχ 
5 ὑπήκοοι οὗτοι Βήσσου, ἀλλὰ κατὰ συμμαχίαν τὴν ΖΔα- 
οείου" ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ΜΜαυάκης" αὐτοὶ δὲ ἱπποτοξό- 

ται ἦσαν. Βαρσαέζν»της δὲ ᾿ἀραχωτῶν σατράπης '4ρα- 
χωτούς τε ἦγε καὶ τοὺς ὀρδίους ᾿Ινδοὺς καλουμένους. 
Σατιβαρξάνης δὲ ὃ ᾿Αρείων σατράπης ᾿Δἀρείους ἦγεν. 

ιο Παρϑυαίους δὲ καὶ Ὑρχανίους καὶ Τοπείρους, τοὺς 
πάντας ἱππέας, Φραταφέρνης ἦγεν. Μήδων δὲ ἡγεῖτο 
Ἀτροπάτης" ξυνετάττοντο δὲ Μήδοις Καδούσιοί τε καὶ 
“λβανοὶ χαὶ Σακεσῖναι. τοὺς δὲ προσοίκους τῇ ἐρυ- 
ϑρᾷ ϑαλάσσῃ Ὀροντοβάτης καὶ ᾿Αριοβαρξάνης καὶ 

1. Ὀζρλξίνης ἐκόσμουν. Οὔξιοι δὲ καὶ Σουσιανοὶ ἧγε- 
μόνα παρείχοντο Ὀξάϑρην τὸν ᾿4βουλίτουι Βουπάρης 
δὲ Βαβυλωνίων ἡγεῖτο. οἱ (δ᾽) ἀνάσπαστοι Κᾶρες 
καὶ Σιττακηνοὶ σὺν Βαβυλωνίοις ἐτετάχατο. ᾿Αρμενίων 
δὲ Ὀρόντης καὶ Μιϑραύστης ἦρχε, καὶ ᾿Αριάκης Καπ- 

40 παδοχῶν. Σύρους δὲ τούς τὸ ἐκ τῆς κοίλης καὶ ὅσοι 
τῆς μεταξὺ τῶν ποταμῶν Συρίας Μαξαῖος ἦγεν. ἐλέ- 
γετο δὲ ἡ πᾶσα στρατιὰ ἡ Ζ]αρείου ἱππεῖς μὲν ἐς τε- 

τρακισμυρίους, πεξοὶ δὲ ἐς ἑκατὸν μυριάδας, καὶ ἅρ- 
ματα δρεπανηφόρα διακόσια, ἐλέφαντες ὃὲ οὐ πολλοί, 

465 ἀλλὰ ἐς πεντεκαίδεχα μάλιστα ᾿Ινδοῖς τοῖς ἐπὶ τάδε 

τοῦ ᾿Ινδοῦ ἦσαν. 
Εἰὺν ταύτῃ τῇ δυνάμει ἐστρατοπεδεύκει ΖΙαρεῖος ἐν 

Γαυγαμήλοις πρὸς ποταμῷ Βουμήλῳ, ἀπέχων ᾿ρβήλων 
τῆς πόλεως ὅσον ἑξακοσίους σταδίους, ἕν χώρῳ ὁμαλῷ 

80 πάντῃ. καὶ γὰρ καὶ ὅσα ἀνώμαλα αὐτοῦ ἐς ἱππασίαν, 
ταῦτα δὲ ἐκ πολλοῦ οἱ Πέρσαι τοῖς τὲ .ἄρμασιν ἐπ- 

ᾧ. 
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δλαύνειν δεὐπετῆ πεποιήχδάαχν καὶ τῇ ἵππῳ ἱππάσιμα. 

ἧσαν γὰρ οἱ ἀνέπειθον Δαρεῖον ὑπὲρ τῆς πρὸς ᾿Ιαασῷ 
γενομένης μάχης, ὅτι ἄρα ἐμδιονέχτησε τῶν χωρίων τῇ 
στενότητι" καὶ Ζίαρεῖος οὐ χαλεπῶς ἐπείϑετο. 

Ταῦτα ὡς ἐξηγγέλθη ᾿4λεξάνδρῳ πρὸς τῶν κατα- υ 
σκόπων τῶν Περσῶν ὅσοι ξάλωσαν, ἔμεδινον αὐτοῦ ἵνα 
ἐξηγγέλϑη ἡμέρας τέσσαρας καὶ τήν [τῷ] στρατιὰν ἐχ 
τῆς ὁδοῦ ἀνέπαυσε, τὸ δὲ στρατόπεδον τάφρῳ τὸ καὶ 
χάρακι ἐτείχισεν. ἔγνω γὰρ τὰ μὲν σκδυοφόρα ἀπο- 
λείπειν καὶ ὅσοι τῶν στρατιωτῶν ἀπόμαχοι ἦσαν, αὐτὸς 
δὲ ξὸν τοῖς μαχίμοις οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ ὅπλα φέρου- 

σιν ἱέναν ἐς τὸν ἀγῶνα. ἀναλαβὼν οὖν τὴν δύναμιν 
νυχτὸς ἦγεν ἀμφὶ δευτέραν φυλακὴν μάλιστα, ὡς ἅμ᾽ 
ἡμέρᾳ προσμῖξαι τοῖς βαρβάροις. Ζαρεῖος δέ, ὡς 

προσηγγέλϑη αὐτῷ προσάγων ἤδη ᾿4λέξανδρος, ἐκτάσσεε τὸ 
τὴν στρατιὰν ὡς ἐς μάχην᾽ καὶ ᾿Αλέξανδρος ἦγεν ὡσαύ- 
τῶς τεταγμένους. καὶ ἀπεῖχε μὲν ἀλλήλων τὰ στρα- 
τόπεδα ὅσον ἑξήκοντα σταδίους, οὐ μήν πω καϑεώρων 

ἀλλήλους" γήλοφοι γὰρ ἐν μέσῳ ἐπίπροσθεν ἀμφοῖν 

ἦσαν. 30 
Ὡς δὲ ἀπεῖχεν ᾿4λέξανδρος ὅσον ἐς τριάκοντα στα- 

δίους καὶ κατ᾽ αὐτῶν ἤδη τῶν γηλόφων ἤδι αὐτῷ ὁ 
στρατός, ἐνταῦϑα, ὡς εἶδε τοὺς βαρβάρους, ὄστησε τὴν 
αὑτοῦ φάλαγγα" καὶ ξυγκαλέσας αὖ τούς τε ἑταίρους 
καὶ στρατηγοὺς καὶ ἰλάρχας καὶ τῶν συμμάχων τὸ καὶ 35 
τῶν μισϑοφόρων ξένων τοὺς ἡγεμόνας ἐβουλεύετο, εἰ 

αὐτόϑεν ἐπάγοι ἤδη τὴν φάλαγγα, ὡς οἱ πλεῖστοι 

ἄγειν ἐκέλευον, ἢ καθάπερ Παρμενίωνι [καλῶς] ἐδόκει, 
τότε μὲν αὐτοῦ καταστρατοπεδεύειν, κατασκέψασθαι δὲ 
τόν τὸ χῶρον ξύμπαντα, εἰ δή τι ὕποπτον αὐτοῦ ἢ Ὁ 
ἄπορον, ἢ εἴ πῃ τάφροι ἢ σκόλοπες καταπεπηγότες 

0 
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ἀφανεῖς, καὶ τὰς τάξεις τῶν πολεμίων ἀκχριβέστερον 

κατιδεῖν. καὶ νικᾷ Παρμενίων τῇ γνώμῃ, καὶ κατα- 
στρατοπεδεύουσιν αὐτοῦ ὅπως τεταγμένοι ἔμελλον ἱέναι 

ἐς τὴν μάχην. 
ξ8ὁ “λέξανδρος δὲ ἀναλαβὼν τοὺς ψιλοὺς καὶ τῶν ἷπ- 
πέων τοὺς ἑταίρους περιήδι ἐν κύχλῳ σκοπῶν τὴν 
χώραν πᾶσαν, ἵνα τὸ ἔργον αὐτῷ ἔσεσθαι ἔμελλεν. 
ἐπανελϑὼν δὲ καὶ ξυγκαλέσας αὖϑις τοὺς αὐτοὺς ἦγε- 

μόνας, αὐτοὺς μὸν οὐκ ἔφη χρῆναι παρακαλεῖσϑαι πρὸς 

ιο οὗ ἐς τὸν ἀγῶνα᾽ πάλαι γὰρ εἶναι δι’ ἀρετήν τὸ τὴν 
σφῶν παρακεχλημένους καὶ ὑπὸ τῶν πολλάκις ἤδη 
καλῶν ἔργων ἀποδεδειγμένων. τοὺς κατὰ σφᾶς δὲ 
ἑχάστους ἐξορμᾶν ἠξίου, λοχαγόν τε λοχίτας καὶ ἱλάρ- 
χην τὴν ἴλην τὴν αὑτοῦ ἕκαστον καὶ ταξιάρχους τὰς 

ιὸ τάξεις, τούς τε ἡγεμόνας τῶν πεξῶν τὴν φάλαγγα 
ἕχαστον τήν οἱ ἐπιτετραμμένην, ὡς ἐν τῇδε τῇ μάχῃ 

οὐχ ὑπὲρ Κοίλης Συρίας ἢ Φοινίκης, οὐδὲ ὑπὲρ 
Αϊγύπτου, ὡς πρόσϑεν, μαχουμένους, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς 
ξυμπάσης ᾿Ασίας, οὕστινας χρὴ ἄρχειν, ὃν τῷ τότε κρι- 

80 ϑησόμενον. οὔκουν τὴν ἐς τὰ καλὰ ἐξόρμησιν διὰ 
πολλῶν ἀναγκαίαν αὐτοῖς εἶναι οἴκοθεν τοῦτο. ἔχουσιν, 
ἀλλὰ κόσμου τε ἐν τῷ κινδύνῳ ὅπως τις καϑ' αὑτὸν 
ἐπιμελήσεται καὶ σιγῆς ἀχριβοῦς, ὁπότε σιγῶντας ἐπ- 
ἐἕέναι δέοι, καὶ αὖ λαμπρᾶς τῆς βοῆς, ἵνα ἐμβοῆσαι 

46 καλόν, καὶ ἀλαλαγμοῦ ὡς φοβερωτάτου, ὁπότε ἐπαλα- 
λάξαι καιρός, αὐτοί τε ὅπως ὀξέως κατακούοιεν τῶν 

[τ6] παραγγελλομένων καὶ παρ᾽ αὐτῶν αὖ ὅπως ἐς 
τὰς τάξεις ὀξέως παραδιδῶνται τὰ παραγγέλματα ἔν 

τε τῷ καϑ'᾽ αὑτὸν ἕκαστον καὶ τὸ πᾶν μεμνῆσϑαι 
0 ξυγκινδυνεῦόν τὸ ἀμελουμένῳ καὶ δι᾿ ἐπιμελείας ἐκχ- 
πονουμένῳ ξυνορϑούμενον. 

Φι 
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Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἄλλα οὐ πολλὰ παρακαλέσας τὲ 
καὶ ἀντιπαρακληϑεὶς πρὸς τῶν ἡγεμόνων ϑαρρεῖν ἐπὶ 
σφίσι, δειπνοποιεῖσϑαί τε καὶ ἀναπαύεσθαι ἐκέλξυσε 
τὸν στρατόν. Παρμενίων δὲ λέγουσιν ὅτι ἀφικόμενος 
παρ᾽ αὐτὸν ἐπὶ τὴν σκηνήν, νύκτωρ παρήνει ἐπιϑέσϑαι 
τοῖς Πέρσαις" ἀπροσδοκήτοις τε γὰρ καὶ ἀνατεταραγμέ- 
νοις καὶ ἅμα ἐν νυκτὶ φοβερωτέροις ἐπιϑήσεσϑαι. ὁ 

δὲ ἐκείνῳ μὲν ἀποκρίνεται, ὅτι καὶ ἄλλοι κατήχουον 
τῶν λόγων, αἰσχρὸν εἶναι κλέψαι τὴν νίκην, ἀλλὰ φα- 
νερῶς. καὶ ἄνευ σοφίσματος χρῆναι νικῆσαι ᾿ λέξανδρον. 

καὶ τὸ μεγαλήγορον αὐτοῦ τοῦτο οὐχ ὑπέρογκον μᾶλ- 
λόν τι ἢ εὐθαρσὲς ἐν τοῖς κινδύνοις ἐφαίνετο" δοκεῖν 

δ᾽ ἔμοιγε, καὶ λογισμῷ ἀκριβεῖ ἐχρήσατο ἐν τῷ τοιῷδε" 
ἐν νυκτὶ γὰρ τοῖς τε ἀποχρώντως καὶ τοῖς ἐνδεῶς 
πρὸς τὰς μάχας παρεσκευασμένοις πολλὰ ἐκ τοῦ παρα- 
λόγου ξυμβάντα τοὺς μὲν ἔσφηλε, τοὺς κρείσσονας, τοῖς 

χείροσι δὲ παρὰ τὰ ἐξ ἀμφοῖν ἐλπισϑέντα τὴν νίκην 
παρέδωχεν. αὐτῷ τὲ κινδυνεύοντι τὸ πολὺ ἐν ταῖς 
μάχαις σφαλερὰ ἡ νὺξ κατεφαίνετο, καὶ ἅμα ἡσσηϑέντι 
τὲ αὖϑις Δαρείῳ τὴν ξυγχώρησιν τοῦ χείρονι ὄντι 
χειρόνων ἡγεῖσϑαι ἡ λαϑραία τὲ καὶ νυκτερινὴ ἐκ 
σφῶν ἐπίϑεσις ἀφῃρεῖτο, εἴ τέ τι ἐκ τοῦ παραλόγου 
πταῖσμα σφίσι ξυμπέσοι, τοῖς μὲν πολεμίοις τὰ κύκλῳ 

φίλια καὶ αὐτοὶ τῆς χώρας ἔμπειροι, σφεῖς δὲ ἄπειροι 

ἐν πολεμίοις τοῖς πᾶσιν, ὧν οὐ μικρὰ μοῖρα οἱ αἰχμά- 

λωτοι ἦσαν, ξυνεπιϑησόμενοι ἐν νυχτὶ μὴ ὅτι πταί- 
όασιν, ἀλλὰ καὶ εἰ μὴ παρὰ πολὺ νικῶντες φαίνοιντο. 

τούτων τὸ τῶν λογισμῶν ἕνεκα ἐπαινῶ “4λέξανδρον καὶ 
τοῦ ἐς τὸ φανερὸν ὑπερόγκου οὐ μεῖον. 

Δαρεῖος δὲ καὶ ὁ ξὺν Ζαρείῳ στρατὸς οὕτως ὅπως 

τὴν ἀρχὴν ἐτάξαντο ἔμειναν τῆς νυχτὸς ξυντεταγμένοι, 
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ὅτι οὔτε στρατόπεδον αὐτοῖς περιεβέβλητο ἀκριβὲς καὶ 

ἅμα ἐφοβοῦντο μή σφισι νύκτωρ ἐπιϑοῖντο οἱ πολέμιοι. 
καὶ εἴπερ τι ἄλλο, καὶ τοῦτο ἐκάκωσε τοῖς Πέρσαις ἐν 
τῷ τότε τὰ πράγματα, ἡ στάσις ἡ πολλὴ ἡ ξὺν τοῖς 

5 ὅπλοις καὶ τὸ δέος, ὅ τι περ φιλεῖ πρὸ τῶν μεγάλων 

κινδύνων γίγνεσϑαι, οὐκ ἐκ τοῦ παραυτίκα δχεδιασϑέν, 
ἀλλ ἐν πολλῷ χρόνῳ μελετηϑέν τὲ καὶ τὰς γνώμας 

αὐτοῖς δουλωσάμενον. 

᾿Ετάχϑη δὲ αὐτῷ ἡ στρατιὰ ὧδε" ἑάλω γὰρ ὕστερον 8 
10 ἡ τάξις, ἥντινα ἔταξε ΖΙαρεῖος, γεγραμμένη, ὡς λέγει 
Ἀριστόβουλος. τὸ μὲν δὐώνυμον αὐτῷ κέρας οἵ τε ΑΥδίον. 
Βάκτριοι ἱππεῖς εἶχον καὶ ξὺν τούτοις Ζ)άαι καὶ ᾿4ρα- 
χωτοί" ἐπὶ δὲ τούτοις Πέρσαι ἐτετάχατο, ἱππεῖς τὲ 
ὁμοῦ καὶ πεξοὶ ἀναμεμιγμένοι, καὶ Σούσιοι ἐπὶ Πέρ- 

16 ὅσαις, ἐπὶ δὲ Σουσίοις Καδούσιοι. αὕτη μὲν ἡ τοῦ 4 
εὐωνύμου κέρως ἔστε ἐπὶ τὸ μέσον τῆς πάσης φάλαγ- 
γος τάξις ἦν᾽ κατὰ δὲ τὸ δεξιὸν οἵ τε ἐκ Κοίλης 

Συρίας καὶ οἱ ἐκ τῆς μέσης τῶν ποταμῶν ἐτετάχατο, 

καὶ Μῆδοι ἔτι κατὰ τὸ δεξιόν, ἐπὶ δὲ Παρϑυαῖοι καὶ 
40 Σάκαι, ἐπὶ δὲ Τόπειροι καὶ Ὑρκάνιοι, ἐπὶ δὲ ᾿4λβανοὶ 

καὶ Σακεσ[ε]ναι, οὗτοι μὲν ἔστε ἐπὶ τὸ μέσον τῆς 
πάσης φάλαγγος. κατὰ τὸ μέσον δέ, ἵνα ἦν βασιλεὺς 
Δαρεῖος, οἵ τε συγγενεῖς οἱ βασιλέως ἐτετάχατο καὶ οἱ 

μηλοφόροι Πέρσαι καὶ ᾿Ινδοὶ καὶ Κᾶρες οἱ ἀνάσπαστοι 
46 καλούμενοι καὶ οἱ Μάρδοι τοξόται" Οὔξιοι δὲ καὶ Βα- 

βυλώνιοι καὶ οἱ πρὸς τῇ ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ καὶ Σιττα- 
κηνοὶ δὶς βάϑος ἐπιτεταγμένοι ἦσαν. προετετάχατο δὲ ὁ 

ἐπὶ μὲν τοῦ εὐωνύμου κατὰ τὸ δεξιὸν τοῦ ᾿4λεξάνδρου 

οἵ τε Σικύϑαι ἱππεῖς καὶ τῶν Βακτριανῶν ἐς χιλίους 

80. καὺ ἄρματα δρεπανηφόρα ἑἕχατόν. οἱ δὲ ἐλέφαντες 
ἔστησαν κατὰ τὴν Ζαρείου ἴλην τὴν βασιλικὴν καὶ 

ἈΒΕΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒΙΒ θὰ. ΒΟΟδ. Εὰ. πιΐποσ. 8 
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ΒΕῚ ἅρματα ἐς πεντήκοντα. τοῦ δὲ δεξιοῦ οἵ τὸ Δρμενίων 

καὶ Καππαδοκῶν ἱππεῖς προετετάχατο καὶ ἄρματα δρε- 

πανηφόρα πεντήκοντα. οἱ δὲ Ἔλληνες οἱ μισϑοφόροι 

παρὰ “ΖΙαρεῖόν τε αὐτὸν δκατέρωϑεν καὶ τοὺς ἅμα αὐτῷ 
Πέρσας κατὰ τὴν φάλαγγα αὐτὴν τῶν Μακεδόνων ὡς 
μόνοι δὴ ἀντίρροποι τῇ φάλαγγι ἐνάχϑησαν. 

᾿Δλεξάνδρῳ δὲ ἡ στρατιὰ ἐκοσμήϑη ὧδε. τὸ μὲν 
δεξιὸν αὐτῷ εἶχον τῶν ἱππέων οἱ ἑταῖροι, ὧν προετέ- 
ταχτο ἡ ἴλη ἡ βασιλική, ἧς Κλεῖτος ὁ Ζίρωπέίδου ἱλάρ- 
χης ἦν, ἐπὶ δὲ ταύτῃ ἡ Γλαυκίου ἴλη, ἐχομένη δ᾽ αὐτῆς τὸ 
ἡ ᾿Αρίστωνος, ἐπὶ δὲ ἡ Σωπόλιδος τοῦ ᾿Ερμοδώρου, 
ἐπὶ δὲ ἡ Ἡρακλείδου τοῦ ᾿ἀντιόχου, ἐπὶ ταύτῃ δὲ ἡ 
Δημητρίου τοῦ ᾿4λϑαιμένους, ταύτης δὲ ἐχομένη ἡ 
Μελεάγρου, τελευταία δὲ τῶν βασιλικῶν ἰλῶν ἧς Ηγέ- 
λοχος ὃ Ἱπποστράτου ἰλάρχης ἦν. ξυμπάσης δὲ τῆς ιτ6 
ἵππου τῶν ἑταίρων Φιλώτας ἦρχεν ὁ Παρμενίωνος. 
τῆς δὲ φάλαγγος τῶν Μακεδόνων ἐχόμενον τῶν ἷπ- 
πέων πρῶτον τὸ ἄγημα ἐτέτακτο τῶν ὑπασπιστῶν καὶ 
ἐπὶ τούτῳ οἱ ἄλλοι ὑπασπισταί᾽ ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Νιυ- 

κάνωρ ὁ Παρμενίωνος" τούτων δὲ ἐχομένη ἡ Κοίνου 30 
τοῦ Πολεμοκράτους τάξις ἦν, μετὰ δὲ τούτους ἡ Περ- 
δίχκκου τοῦ Ὀρόντου, ἔπειτα ἡ Μελξάγρου τοῦ Νεοπτο- 
λέμου, ἐπὶ δὲ ἡ Πολυπέρχοντος τοῦ Σιμμίου, ἐπὶ δὲ 
ἡ Δμύντου τοῦ Φιλίππου" ταύτης δὲ ἡγεῖτο Σιμμίας, 
ὅτι ᾿ἀμύντας ἐπὶ Μακεδονίας ἐς ξυλλογὴν στρατιᾶς 4“ 

10 ἐσταλμένος ἦν. τὸ δὲ εὐώνυμον τῆς φάλαγγος τῶν 
Μακεδόνων ἡ Κρατεροῦ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου τάξις εἶχε, 
καὶ αὐτὸς Κρατερὸς ἐξῆρχε τοῦ εὐωνύμον τῶν πεξῶν᾽ 
καὶ ἱππεῖς ἐχόμδνοι αὐτοῦ οἱ ξύμμαχοι, ὧν ἡγεῖτο 
Ἐριγύϊος ὃ Δαρίχου᾽ τούτων δὲ ἐχόμενοι ὡς ἐπὶ τὸ 80 
εὐώνυμον κέρας οἱ Θεσσαλοὶ ἱππεῖς, ὧν ἦρχε Φίλιππος 

οῦ 

το 
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ὁ Μενελάου. ξύμπαν δὲ τὸ εὐώνυμον ἦγε Παρμονέων 
ὁ Φιλώτα, καὶ ἀμφ᾽ αὐτὸν οἱ τῶν Φαρσαλίων ἱππεῖς 
οἱ κράτιστοί τὲ καὶ πλεῖστοι τῆς Θεσσαλικῆς ἴππου 

ἀνεστρέφοντο. 
5 Ἡ μὲν ἐπὶ μετώπου τάξις ᾿4λεξάνδρῳ ὧδε κεχόσ- 13 
μητο᾽ ἐπέταξε δὲ καὶ δευτέραν τάξιν ὡς εἶναι τὴν 
φάλαγγα ἀμφίστομον. καὶ παρηγγέλλετο τοῖς ἡγεμόσι 

τῶν ἐπιτεταγμένων, εἰ κυκλουμένους τοὺς σφῶν πρὸς 
τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος κατίδοιεν, ἐπιστρέψαντας 

ιοὸ ἐς τὸ ἔμπαλιν δέχεσθαι τοὺς βαρβάρους" ἐς ἐπικαμπὴν 
δέ, εἴ που ἀνάγχη καταλαμβάνοι ἢ ἀναπτύξαι ἢ ξυγ- 
κλεῖσαι τὴν φάλαγγα, κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας ἐχόμενοι 
τῆς βασιλικῆς ἴλης τῶν ᾿ἀγριάνων ἐτάχϑησαν οἱ ἡμί- 
ὅεξες, ὧν ἡγεῖτο Ἄτταλος, καὶ μετὰ τούτων οἱ Μακε- 

ι6 δόνες οἱ τοξόται, ὧν Βρίσων ἦρχεν, ἐχόμενοι δὲ τῶν 
τοξοτῶν οἱ ἀρχαῖοι καλούμδνοι ξένοι καὶ ὄρχων τού- 
τῶν Κλέανδρος. προετάχϑησαν δὲ τῶν τὲ ᾿Δγριάνων 
καὶ τῶν τοξοτῶν οἵ τε πρόδρομοι ἱππεῖς καὶ οἱ Παίονες, 

ὧν ᾿Δρέτης καὶ Ἀρίστων ἡγοῦντο. ξυμπάντων δὲ προ- 
0 τεταγμένοι ἦσαν οἱ μισϑοφόροι ἱππεῖς, ὧν Μενέδας 

ἦρχε. τῆς δὲ βασιλικῆς ἴλης καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων 
προτεταγμένοι ἧσαν τῶν τε ᾿Δγριάνων καὶ τῶν τοξοτῶν 

οἱ ἡμίσεες, καὶ οἱ Βαλάκρου ἀκοντισταί" οὗτοι κατὰ 
ζ(τὰΣ ἅρματα τὰ δρεπανηφόρα ἐτετάχατο. Μενίδᾳ δὲ 

46 χαὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν παρήγγελτο, εἰ περιϊππεύοιεν οἱ 
πολέμιοι τὸ κέρας σφῶν, ἐς πλαγίους ἐμβάλλειν αὐτοὺς 

ἐπικάμψαντας. τὰ μὲν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρως οὕτως 

ἐτέτακτο ᾿4λεξάνδρῳ᾽ κατὰ δὲ τὸ εὐώνυμον ἐς ἐπιχαμ- 

πὴν οἵ τε Θρᾷκες ἐτετάχατο, ὧν ἡγεῖτο Συτάλκης, καὶ 
80 ἐπὶ τούτοις οἱ ξύμμαχοι ἱππεῖς, ὧν ἦρχε Κοίρανος, 

ἐπὶ δὲ οἱ Ὀδρύσαι ἱππεῖς, ὧν ἡγεῖτο ᾿4γάϑων ὁ Τυ- 
83 

τ 
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ὅ ρέμμα. ξυμπάντων δὲ ταύτῃ προετάχϑη ἡ ξενικὴ ἵππος 
ἡ τῶν μισθοφόρων, ὧν ᾿ἀνδρόμαχος ὁ ᾿Ιέρωνος ἦρχεν. 
ἐπὶ δὲ τοῖς σκευοφόροις οἱ ἀπὸ Θρῴκης πεξοὶ ἐς φυλα- 

κὴν ἐτάχϑησαν. (ἦν δὲ ἡ πᾶσα στρατιὰ 4 λεξάνδρου 
ἱππεῖς μὲν ἐς ἑπτακισχιλίους, πεξοὶ δὲ ἀμφὶ τὰς τέσ-- δ 

σαρας μυριάδας. 

Ιι Ὡς δὲ ὁμοῦ ἤδη τὰ στρατόπεδα ἐγίγνετο, ὥφϑη 
Ζαρεῖός τε καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτόν, οἵ τε μηλοφόροι Πέρ- 
δαν καὶ ᾿Ινδοὶ καὶ ᾿4λβανοὶ καὶ Κᾶρες οἱ ἀνάσπαστοι 
καὶ οἱ Μάρδοι τοξόται, κατ᾽ αὐτὸν ᾿4λέξανδρον τδταγ- 
μένοι καὶ τὴν ἴλην τὴν βασιλικήν. ἦγε δὲ ὡς ἐπὶ τὸ 
δεξιὸν τὸ αὑτοῦ 4λέξανδρος μᾶλλον, καὶ οἱ Πέρσαι 

ἀντιπαρῆγον, ὑπερφαλαγγοῦντες πολὺ ἐπὶ τῷ σφῶν 
2 εὐωνύμῳ. ἤδη τὸ οἱ τῶν Σκυϑῶν ἱππεῖς παριππεύ- 

οντὲς ἥπτοντο τῶν προτεταγμένων τῆς ᾿4λεξάνδρου το 

τάξεως καὶ ᾿4λέξανδρος ἔτι ὕμως ἦγεν ἐπὶ δόρυ. καὶ 

ἐγγὺς ἦν τοῦ ἐξαλλάσσειν τὸν ὡδοποιημένον πρὸς τῶν 
Περσῶν χῶρον. ἔνϑα δὴ δείσας Ζαρεῖος μὴ προχωρη- 
σάντων ἐς τὰ οὐχ ὁμαλὰ τῶν Μακεδόνων ἀχρεῖά σφισι 

γένηται τὰ ἅρματα, κελεύει τοὺς προτεταγμένους τοῦ 530 

εὐωνύμου περιϊππεύειν τὸ κέρας τὸ δεξιόν, ἧ ̓4λέξαν- 
δρος ἦγε, τοῦ μηκέτι προσωτέρω αὐτοὺς ἐξάγειν τὸ 

8 χέρας. τούτου δὲ γενομένου ᾿4λέξανδρος ἐμβάλλειν 
κελεύει ἐς αὐτοὺς τοὺς μισϑοφόρους ἱππέας, ὧν Μενί- 
δας ἡγεῖτο. ἀντεχδραμόντες δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς οἵ τε Σὶκύ-- 365 
ϑαι ἱππεῖς καὶ τῶν Βακτρίων οἱ ξυντεταγμένοι τοῖς 

Σκύϑαις τρέπουσιυν ὀλίγους ὕντας πολλῷ πλείονες. 

᾿Αλέξανδρος δὲ τοὺς περὶ ᾿ἀρέτην τε, τοὺς Παίονας, 
4 καὶ τοὺς ξένους ἐμβαλεῖν τοῖς Σικύϑαις ἐκέλευσε: καὶ 

ἐγκλίνουσιν οἱ βάρβαροι. Βάκτριοι δὲ οἱ ἄλλοι πελά-- 30 
ὅαντᾶς τοῖς Παίοσί τε καὶ ξένοις τούς τὸ σφῶν φεύ- 

μι 0 
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γοντας ἤδη ἀνέστρεψαν ἐς τὴν μάχην καὶ τὴν ἱππο- 
μαχίαν ξυστῆναι ἐποίησαν. καὶ ἔπιπτον μὲν πλείονες 
τῶν ᾿Αλεξάνδρου, τῷ τε πλήϑει τῶν βαρβάρων βιαξό- 
μενοι καὶ ὅτι αὐτοί τε οἱ Σικύϑαι καὶ οἱ ἵπποι αὐτοῖς 

6 ἀκριβέστερον εἷς φυλαχὴν πεφραγμένοι ἦσαν. ἀλλὰ 
καὶ ὃς τάς τὸ προσβολὰς αὐτῶν ἐδέχοντο οἱ Μακεδό- 

νὲς καὶ βίᾳ κατ᾽ ἴλας προσπίπτοντες ἐξώϑουν ἐκ τῆς 

τάξεως. 

Καὶ ἐν τούτῳ τὰ ἅρματα τὰ δρεπανηφόρα ἐφῆχαν 

ιο οὗ βάρβαροι κατ᾽ αὐτὸν ᾿4λέξανδρον, ὡς ἀναταράξοντες 
αὐτῷ τὴν φάλαγγα. καὶ ταύτῃ μάλιστα ἐψεύσϑησαν᾽ 

τὰ μὲν γὰρ εὐθὺς ὧς προσεφέρετο κατηκόντισαν οἵ τε 

᾿Αγριᾶνες καὶ οἱ ξὺν Βαλάκρῳ ἀκοντισταὶ οἱ προτεταγ- 

μένοι τῆς ἵππου τῶν ἑταίρων᾽ τὰ δὲ τῶν ῥυτήρων 

16 ἀντιλαμβανόμενοι τούς τὸ ἀναβάτας κατέσπων καὶ τοὺς 

ἵππους περιϊστάμενοι ἔκοπτον. ἔστι δὲ ἃ καὶ διεξέπεσε 
διὰ τῶν τάξεων διέσχον γάρ, ὥσπερ παρήγγελτο αὐτοῖς. 

ἵνα προσέπιπτε τὰ ἄρματα" καὶ ταύτῃ μάλιστα ξυνέβη 
αὐτά τε σῶα καὶ οἷς ἐπηλάϑη ἀβλαβῶς διελθεῖν" ἀλλὰ 

40 χαὶ τούτων οἵ τε ἱπποκόμοι τῆς ᾿4λεξάνδρου στρατιᾶς 

καὶ οἱ ὑπασπισταὶ οἱ βασιλικοὶ ἐκράτησαν. 
Ὡς δὲ Ζαρεῖος ἐπῆγεν ἤδη τὴν φάλαγγα πᾶσαν, 14 

ἐνταῦϑα ᾿4λέξανδρος Δἀρέτην μὲν κελεύει ἐμβαλεῖν τοῖς 
περιϊππεύουσι τὸ κέρας σφῶν τὸ δεξιὸν ὡς ἐς κύκλω- 

96 σιν αὐτὸς δὲ τέως μὲν ἐπὶ κέρως τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν 9 

ἦγε, τῶν δὲ ἐκβοηϑησάντων ἱππέων τοῖς κυκλουμένοις 
τὸ χέρας τὸ δεξιὸν παραρρηξάντων τι τῆς πρώτης φά- 

λαγγος τῶν βαρβάρων ἐπιστρέψας κατὰ τὸ διέχον καὶ 
ὥσπερ ἔμβολον ποιήσας τῆς τὲ ἵππου τῆς ἑταιρικῆς 

80 καὺ τῆς φάλαγγος τῆς ταύτῃ τεταγμένης ἦγε δρόμῳ 

τὲ καὶ ἀλαλαγμῷ ὡς ἐπὶ αὐτὸν Ζαρεῖον. καὶ χρόνον 8 
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μέν τινα ὀλίγον ἐν χερσὶν ἡ μάχη ἐγένετο᾽ ὡς δὲ οἵ 
τὸ ἱππεῖς οἱ ἀμφὶ ᾿4λέξανδρον καὶ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος 

εὐρώστως ἐνέχειντο ὠϑισμοῖς τὸ χρώμενοι καὶ τοῖς 
ξυστοῖς τὰ πρόσωπα τῶν Περσῶν κόπτοντες, ἦἥ τε φά- 
λαγξ ἡ Μακεδονικὴ πυχνὴ καὶ ταῖς σαρίσσαις πεφρι- 
κυῖα ἐμβεβλήκει ἤδη αὐτοῖς, καὶ πάντα ὁμοῦ τὰ δεινὰ 
καὶ πάλαι ἤδη φοβερῷ ὄντι Ζαρείῳ ἐφαίνετο, πρῶτος 
αὐτὸς ἐπιστρέψας ἔφευγεν" ἐφοβήϑησαν δὲ καὶ οἱ περι- 
ἱπαδύοντες τῶν Περσῶν τὸ κέρας ἐμβαλόντων ἐς αὐτοὺς 

εὐρώστως τῶν ἀμφὶ ᾿Δἀρέτην. 
Ταύτῃ μὲν δὴ τῶν Περσῶν φυγὴ καρτερὰ ἦν, καὶ 

οἱ Μακεδόνες ἐφεπόμδνοι ἐφόνδυον τοὺς φεύγοντας. 

οἱ δὲ ἀμφὶ Σιμμίαν καὶ ἡ τούτου τάξις οὐχέτι ξυν- 

εξορμῆσαι ᾿4λεξάνδρῳ δυνατοὶ ἐγένοντο ἐς τὴν δίωξιν, 
ἀλλ᾽ ἐπιστήσαντες τὴν φάλαγγα αὐτοῦ ἠγωνίξοντο, ὅτι 

τὸ εὐώνυμον τῶν Μακεδόνων πονεῖσϑαι ἠγγέλλετο. 

καὶ ταύτῃ παραρραγείδης αὐτοῖς τῆς τάξεως κατὰ τὸ 

10 

1ὅ 

διέχον διδκπαίουσι τῶν τὸ ᾿Ινδῶν τινες καὶ τῆς Περ- ᾿ 
σικῆς ἵππου ὡς ἐπὶ τὰ σχευοφόρα τῶν Μακεδόνων" 
καὶ τὸ ἔργον ἐκεῖ καρτερὸν ἐγίγνετο. οἵ τε γὰρ Πέρ- 
σαι ϑρασέως προσέκδιντο ἀνόπλοις τοῖς πολλοῖς καὶ οὐ 

προσδοκήσασιν ἐπὶ σφᾶς διεχπεσεῖσϑαί τινας διαχόψαν-- 
τας διπλῆν τὴν φάλαγγα, καὶ οἱ αἰχμάλωτοι βάρβαροι 
ἐμβαλόντων τῶν Περσῶν ξυνεπέϑεντο καὶ αὐτοὶ τοῖς 

Μακεδόσιν ἐν τῷ ἔργῳ. τῶν δὲ ἐπιτεταγμένων τῇ 

πρώτῃ φάλαγγι οἱ ἡγεμόνες ὀξέως μαϑόντες τὸ γιγνό- 
μᾶνον μεταβαλόντες, ἧπερ παρήγγελτο αὐτοῖς, τὴν τάξιν 
ἐπιγίγνονται κατὰ νώτου τοῖρ Πέρσαις, καὶ πολλοὺς 
μὲν αὐτῶν αὐτοῦ ἀμφὶ τοῖς σκευοφόροις ξυνεχομένους 
ἀπέχτειναν, οἱ δὲ αὐτῶν ἐγκλίναντες ἔφευγον. 
ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ χέρως τῶν Περσῶν οὔπω τῆς φυγῆς 

οἱ δ᾽ 80 
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τῆς Δαρείου ἠσϑημένοι περιϊππεύσαντες τὸ ᾿4λεξάνδρου 
εὐώνυμον κατὰ κέρας τοῖς ἀμφὶ τὸν Παρμενίωνα ἐν- 
ἔβαλλον. 

Καὶ ἐν τούτῳ ἀμφιβόλων τὰ πρῶτα γενομένων τῶν 1 
5 Μακεδόνων πέμπει Παρμενίων παρ᾽ ᾿4λέξανδρον σπουδῇ 
ἀγγελοῦντα, ὅτι ἐν ἀγῶνι ξυνέχεται τὸ κατὰ σφᾶς καὶ 

βοηϑεῖν δεῖ. ταῦτα ὡς ἐξηγγέλθη ᾿4λεξάνδρῳ, τοῦ μὲν 
διώκειν ἔτι ἀπετράπετο, ἐπιστρέψας δὲ ξὺν τῇ ἵππῳ 
τῶν ἑταίρων ὡς ἐπὶ τὸ δεξιὸν τῶν βαρβάρων ἦγε 

ι0ὼ δρόμῳ. καὶ πρῶτα μὲν τοῖς φεύγουσι τῶν πολεμίων 
ἱππεῦσι, τοῖς τε Παρϑυαίοις καὶ τῶν ᾿Ινδῶν ἔστιν οἷς 

καὶ Πέρσαις τοῖς πλείστοις καὶ κρατίστοις ἐμβάλλει. 
καὶ ἱππομαχία αὕτη καρτερωτάτη τοῦ παντὸς ἔργου 3 
ξυνέστη. ἐς βάϑος τε γὰρ οἷα δὴ ἰληδὸν τεταγμένοι 

ι ἀνέστρεφον οἱ βάρβαροι καὶ ἀντιμέτωποι τοῖς ἀμφ᾽ 
᾿Δλέξανδρον ξυμπεσόντες οὔτε ἀκχοντισμῷ ἔτι οὔτ᾽ ἐξ- 
ελιγμοῖς τῶν ἵππων, ἧπερ ἱππομαχίας δίκη, ἐχρῶντο, 
ἀλλὰ διεκπαῖσαι πᾶς τις τὸ χκαϑ'᾿ αὑτόν, ὡς μόνην 
ταύτην σωτηρίαν σφίσιν οὖσαν, ἐπειγόμενοι ἔκοπτόν τε 

90 καὶ ἐκόπτοντο ἀφειδῶς, οἷα δὴ οὐχ ὑπὲρ νίκης ἀλλο- 

τρίας ἔτι, ἀλλ᾽ ὑπὲρ σωτηρίας οἰκείας ἀγωνιξόμδνοι. 
καὶ ἐνταῦϑα πίπτουσι μὲν ἀμφὶ ἑξήκοντα τῶν ἑταίρων 
τοῦ ᾿4λεξάνδρου, καὶ τιτρώσκεται Ἡφαιστίων τε αὐτὸς 

καὶ Κοῖνος καὶ Μενίδας᾽ ἀλλὰ ἐκράτησε καὶ τούτων 
45 4λέξανδρος. 

Καὶ τούτων μὲν ὅσοι διδξξέπαισαν διὰ τῶν ἀμφ᾽ 8ὃ 

᾿4λέξανδρον ἔφευγον ἀνὰ κράτος᾽ ᾿4λέξανδρος δὲ ἐγγὺς 
ἦν προσμῖξαν ἤδη τῷ δεξιῷ κέρατι τῶν πολεμίων. καὶ 

ἐν τούτῳ οἱ Θεσσαλοὶ ἱππεῖς λαμπρῶς ἀγωνισάμενοι 

80. οὐχ ὑπελείποντο ᾿4λεξάνδρῳ τοῦ ἔργου" ἀλλὰ ἔφευγον 
γὰρ ἤδη οἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως τῶν βαρβάρων, 



ὃ» 

« 

120 ΤΙΒΕΝ 1Π 

ὁπότε ᾿4λέξανδρος αὐτοῖς ξυνέμιξεν, ὥστε ἀποτραπό- 

μδνος ᾿Δλέξανδρος ἐς τὸ διώκειν αὖϑις Ζ]αρεῖον ἐξ- 

ὠρμησε" καὶ ἐδίωξεν ἔστε φάος ἦν᾽ καὶ οἱ ἀμφὶ Παρ- 
μενίωνα τὸ καϑ᾽ αὑτοὺς διώκοντες εἴποντο. ἀλλὰ 

᾿4λέξανδρος μὲν διαβὰς τὸν ποταμὸν τὸν Δύκον κατ- : 

ἐστρατοπέδευσεν αὐτοῦ, ὡς ἀναπαῦσαι ὀλίγον τούς τε 
ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους" Παρμενίων δὲ τό τε στρατό- 

πδδὸον τῶν βαρβάρων δ8ἷλε καὶ τὰ σκευοφόρα καὶ τοὺς 
ἐλέφαντας καὶ τὰς καμήλους. 

᾿Αλέξανδρος δὲ ἀναπαύσας τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἱππέας 

ἔστε ἐπὶ μέσας νύχτας προὐχώρει αὖϑις κατὰ σπουδὴν 
ἐπ’ Ἄρβηλα, ὡς Ζ)ᾳαρεῖόν τε αἱρήσων ἐκεῖ καὶ τὰ χρή- 
ματα καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν τὴν βασιλικήν. καὶ 
ἀφίκετο εἰς Ἄρβηλα τῇ ὑστεραίᾳ διώξας τοὺς πάντας 

ἐκ τῆς μάχης σταδίους μάλιστα ἐς ἑξακοσίους. καὶ 

Δαρεῖον μὲν οὐ καταλαμβάνει ἐν ᾿4ρβήλοις, ἀλλὰ ἔφευ- 
γᾶν οὐδέν τι ἐλινύσας Ζαρεῖος᾽ τὰ χρήματα δὲ ἐγκατ- 
ἐλήφϑη καὶ ἡ κατασχευὴ πᾶσα, καὶ τὸ ἅρμα τὸ Ζ.α- 

οδίου αὖϑις ἐγκατελήφϑη καὶ ἡ ἀσπὶς αὖϑις καὶ τὰ 
τόξα ἑάλω. 

᾿Δπέϑανον δὲ τῶν ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον ἄνδρες μὲν ἐς 
ἑχατὸν μάλιστα, ἵπποι δὲ ἔκ τὲ τῶν τραυμάτων καὶ 
τῆς κακοπαϑείας τῆς ἐν τῇ διώξει ὑπὲρ τοὺς χιλίους, 
καὶ τούτων τῆς ἑταιρικῆς ἵππου σχεδόν τι οἱ ἡμίσεες. 

τῶν βαρβάρων δὲ νεχρῶν μὲν ἐλέγοντο ἐς τριάχοντα 
μυριάδας, ἑάλωσαν δὲ πολὺ πλείονες τῶν ἀποϑανόντων 

καὶ οἱ ἐλέφαντες καὶ τῶν ἁρμάτων ὅσα μὴ κατεχκόπη 

ὃν τῇ μάχῃ. 
Τοῦτο (τὸ» τέλος τῇ μάχῃ ταύτῃ ἐγένετο ἐπὶ ἄρ- 

χοντος ᾿4ϑηναίοις ᾿ἀριστοφάνους μηνὸς Πυανεψιῶνος" 30 

καὶ ᾿ἀριστάνδρῳ ξυνέβη ἡ μαντεία ἐν τῷ αὐτῷ μηνί, ἐν 
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ὅτῳ ἡ σελήνη ἐκλιπὴς ἐφάνη, τήν τὸ μάχην ᾿4λεξάνδρῳ 
καὶ τὴν νίχην γενέσϑαι. 

Δαρεῖος μὲν δὴ εὐθὺς ἐκ τῆς μάχης παρὰ τὰ ὄρη 16 
τὰ ᾿ἀρμενίων ἤλαυνεν ἐπὶ Μηδίας, καὶ ξὺν αὐτῷ οἵ τε 

. 5 Βάχτριοι ἱππεῖς, ὡς τότε ἐν τῇ μάχῃ ξυνετάχϑησαν, 
ἔφευγον καὶ Περσῶν οἵ τὲ συγγενεῖς οἱ βασιλέως καὶ 

τῶν μηλοφόρων καλουμένων οὐ πολλοί. προσεγένοντο 

ὃς αὐτῷ κατὰ τὴν φυγὴν καὶ τῶν μισϑοφόρων ξένων 
ἐς δισχιλίους, οὺς Πάζτλοων τὸ ὃ Φωκεὺς καὶ Γλαῦκος 

ιὸ ὁ Αἰτωλὸς ἦγον. ταύτῃ δὲ αὐτῷ ἡ φυγὴ ἐπὶ Μηδίας 
ἐγίγνετο, ὅτι ἐδόκει τὴν ἐπὶ Σούσων τε καὶ Βαβυλῶνος 
ἥξειν ᾿4λέξανδρον ἐκ τῆς μάχης, ὅτι οἰκουμένη τὸ ἐκείνη 
πᾶσα ἦν καὶ ὁδὸς τοῖς σκευοφόροις οὐ χαλεπή, καὶ ἅμα 

τοῦ πολέμου τὸ ἀϑλον ἡ Βαβυλὼν καὶ τὰ Σοῦσα 
1 ἐφαίνετο᾽ ἡ δὲ ἐπὶ Μηδίας μεγάλῳ στρατεύματι οὐκ 

εὔπορος. 
Καὶ οὐκ ἐψεύσϑη 4Ζ)αρεῖος. ᾿4λέξανδρος γὰρ ἐξ ́ 4ρ- 

βήλων ὁρμηϑεὶς τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος εὐθὺς προὐχώρει. 
ἤδη τε οὐ πόρρω Βαβυλῶνος ἦν καὶ τὴν δύναμιν ξυν- 

80 τεταγμένην ὡς ἐς μάχην ἦγε, καὶ οἱ Βαβυλώνιοι παν- 
δημεὶ ἀπήντων αὐτῷ ξὺν ἱερεῦσί τε σφῶν καὶ ἄρχουσι, 
δῶρά τε ὡς ἕκαστοι φέροντες καὶ τὴν πόλιν ἐνδιδόντες 

καὶ τὴν ἄκραν καὶ τὰ χρήματα. “λέϊανδρος δὲ παρ- 
ελϑὼν εὶς τὴν Βαβυλῶνα τὰ ἱερά, ἃ Ξέρξης καϑεῖλεν, 

45 ἀνοικοδομεῖν προσέταξε Βαβυλωνίοις, τά τε ἄλλα καὶ 

τοῦ Βήλου τὸ ἱερόν, ὃν μάλιστα ϑεῶν τιμῶσι Βαβυ- 

λώνιοι. σατράπην δὲ κατέστησε Βαβυλῶνος ΜΜαξαῖον, 

Ἀπολλόδωρον δὲ τὸν ᾿ἀμφιπολίτην στρατηγὸν τῶν μετὰ 
ΜΜαξαίου ὑπολειπομένων στρατιωτῶν, καὶ ᾿4σκληπιόδοω- 

ρον τὸν Φίλωνος τοὺς φόρους ἐκλέγειν. κατέπεμψε ὅ 
δὲ χαὶ ἐς ἀρμενίαν Μιϑρήνην σατράπην, ὃς τὴν ἐν 
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Σάρδεσιν - ἀκρόπολιν ᾿Αλεξάνδρῳ ἐνέδωχεν. ἔνϑα δὴ 
καὶ τοῖς Χαλδαίοις ἐνέτυχεν, καὶ ὅσα ἐδόκει Χαλδαίοις 
ἀμφὶ τὰ ἱερὰ τὰ ἐν Βαβυλῶνι ἔπραξε, τά τε ἄλλα καὶ 
τῷ Βήλῳ καϑ' ἃ ἐκεῖνοι ἐξηγοῦντο ἔϑυσεν. 

Αὐτὸς δὲ ἐπὶ Σούσων ἐστέλλετο᾽ καὶ ἐντυγχάνει 5. 
αὐτῷ κατὰ τὴν δδὺν ὅ τὲ παῖς τοῦ Σουσίων σατράπου 

καὶ παρὰ Φιλοξένου ἐπιστολεύς. Φιλόξενον γὰρ εὐθὺς 

ἐκ τῆς μάχης ἐπὶ Σούσων ἐστάλκει ᾿4λέξανδρος. τῇ δὲ 
ἐπιστολῇ τῇ παρὰ Φιλοξένου ἐνεγέγραπτο, ὅτι τήν τε 
πόλιν οἱ Σούσιοι παραδεδώκασιν καὶ τὰ χρήματα πάντα το 
σῶά ἐστιν ᾿4λεξάνδρῳ. ἀφίκετο δὲ ἐς Σοῦσα ᾿4λέξαν- 

δρος ἐκ Βαβυλῶνος ἐν ἡμέραις εἴκοσι" καὶ παρελθὼν 

ἐς τὴν πόλιν τά τὲ χρήματα παρέλαβεν ὄντα ἀργυρίου 
τάλαντα ἐς πεντακιόμύρια καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν 
τὴν βασιλικήν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα κατελήφϑη αὐτοῦ, 16 
ὅσα Ξέρξης ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ἄγων ἦλϑε, τά τε ἄλλα 
καὶ Ἁρμοδίου καὶ ᾿ἀριστογείτονος χαλκαῖ εἰκόνες. καὶ 
ταύτας ᾿4ϑηναίοις ὀπίσω πέμπει ᾿4λέξανδρος. καὶ νῦν 
κεῖνται ᾿ἡϑήνησιν ἐν Κεραμεικῷ αἱ εἰκόνες, ἧ ἄνιμεν 

ἐς: πόλιν, καταντικρὺ μάλιστα τοῦ Μητρῴου, (οὐδ 50 
μακρὰν τῶν Εὐδανέμων τοῦ βωμοῦ" ὅστις δὲ μεμύη- 

ται ταῖν ϑεαῖν ἐν ᾿Ελευσῖνι, οἷδε τοῦ Ἐὐδανέμου τὸν 

βωμὸν ἐπὶ τοῦ δαπέδου ὄντα. 

9 ᾿Ενταῦϑα ϑύσας τῷ πατρίῳ νόμῳ ᾿4λέξανδρος καὶ 

λαμπάδα ποιήσας καὶ ἀγῶνα γυμνικόν. καταλιπὼν 536 
σατράπην μὲν τῆς Σουσιανῆς ᾿4βουλίτην ἄνδρα Πέρ- 

όσην, φρούραρχον δὲ ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν Σούσων Μάξαρον 
τῶν ἑταίρων καὶ στρατηγὸν Ἀρχέλαον τὸν Θεοδώρου, 
προὐχώρει ᾧς ἐπὶ Πέρσας᾽ ἐπὶ ϑάλασσαν δὲ κατέπεμψεν 
ὕπαρχον Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Κιλικίας Μένητα. 30 

10 καὺ τούτῳ ἔδωκεν ἀργυρίου τάλαντα ἐς τρισχίλια φέ- 
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ρειν ἐπὶ θάλασσαν, καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποστεῖλαι παρ᾽ 
Ἀντίπατρον ὅσων ἂν δέηται ᾿ἀντίπατρος ἐς τὸν πρὸς 

“ακεδαιμονίους πόλεμον. ἐνταῦϑα καὶ ᾿ἀμύντας ὁ »- 
δρομένους ξὺν τῇ δυνάμει ἀφίκετο, ἣν ἐκ Μακεδονίας 

6 ἦγε. καὶ τούτων τοὺς μὸν ἱππέας ἐς τὴν ἵππον τὴν 11 

ἑταιρυκὴν κατέταξεν ᾿4λέξανδρος, τοὺς πεξοὺς δὲ προσ- 

ἔθηκεν ταῖς τάξεσι ταῖς ἄλλαις. κατὰ ἔϑνη ἑχάστους 

ξυντάξας. κατέστησε δὲ καὶ λόχους δύο ἐν ἑχάστῃ 
ἴλῃ, οὐ πρόσϑεν ὄντας λόχους ἱππικούς, καὶ λοχαγοὺς 

ι9 ἐπέστησε τοὺς κατ᾽ ἀρετὴν προχριϑέντας ἐκ τῶν ἑταίρων. 
Ἄρας δὲ ἐκ Σούσων καὶ διαβὰς τὸν Πασιτίγριν 

ποταμὸν ἐμβάλλει εἷς τὴν Οὐξίων γῆν. Οὐξίων δὲ οἱ 
μὲν τὰ πεδία οἱκοῦντες τοῦ τε σατράπου τῶν Περσῶν 

ἤχουον καὶ τότε ᾿Αλεξάνδρῳ σφᾶς ἐνέδοσαν᾽ οἱ δὲ 
16 ὄρειοι καλούμενοι Οὔξιοι Πέρσαις τε οὐχ ὑπήκοοι ἦσαν 

καὶ τότε πέμψαντες παρ᾽ ᾿4λέξανδρον οὐχ ἄλλως παρ- 
ἥσειν ἔφασαν τὴν ἐπὶ Πέρσας ἰόντα ξὺν τῇ δυνάμει ἢ 
λαβεῖν, ὅσα καὶ παρὰ τοῦ Περσῶν βασιλέως ἐπὶ τῇ 
παρόδῳ ἐλάμβανον. καὶ τούτους ἀποπέμπει ᾿4λέξαν- 

0 δρος, ἥκειν κελεύσας ἐπὶ τὰ στενά, ὧν κρατοῦντες ἐπὶ 
σφίσιν ἐδόχουν τὴν πάροδον εἷναι τὴν ἐς Πέρσας, ἵνα 
καὶ παρ᾽ αὑτοῦ λάβοιεν {τὰν τεταγμένα. αὐτὸς δὲ ἀνα- 
λαβὼν τοὺς σωματοφύλακας τοὺς βασιλικοὺς καὶ τοὺς 

ὑπασπιστὰς καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς ἐς ὀκτακισχιλίους 

1: τῆς νυχτὸς ἤει ἄλλην ἢ τὴν φανερὰν ἡγησαμένων 
αὐτῷ τῶν Σουσίων. καὶ διελθὼν ὁδὸν τραχεῖαν καὶ 
δύσπορον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἐπιπίπτει ταῖς κώμαις τῶν 
Οὐξίων, καὶ λείαν τὲ πολλὴν ἔλαβε καὶ αὐτῶν ἔτι ἐν 
ταῖς εὐναῖς ὄντων πολλοὺς κατέχτεινεν᾽. οἱ δὲ ἀπέφυ- 

80 γον ἐς τὰ ὄρη. αὐτὸς δὲ ἤει σπουδῇ ἐπὶ τὰ στενά, 
ἵνα ἀπαντήσεσθαι. οἱ Οὔξιοι πανδημεῖ ἐδόκουν ληψό- 
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4 μενοι τὰ τεταγμένα. Κρατερὸν δὲ ἔτι πρόσϑεν ἀπ- 
ἔστειλε τὰ ἄκρα καταληψόμενον, ἔνϑα ᾧετο βιαξομένους 
τοὺς Οὐξίους ἀποχωρήσειν. αὐτὸς δὲ πολλῷ τάχει ἤει" 
καὶ φϑάνει τὸ κρατήσας τῶν παρόδων καὶ ξυντεταγμέ- 
νους τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἔχων ἐξ ὑπερδεξίων χωρίων ς 

δ ἐπῆγεν ὡς ἐπὶ τοὺς βαρβάρους. οἱ δὲ τῷ τε τάχει τῷ 
᾿4λεξάνδρου ἐκπλαγέντες καὶ τοῖς χωρίοις, οἷς μάλιστα 

δὴ ἐπεποίϑεσαν, πλεονεκτούμενοι ἔφυγον οὐδὲ εἰς 
χεῖρας ἐλθόντες" καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ 

᾿Αλέξανδρον ἐν τῇ φυγῇ ἀπέϑανον, πολλοὶ δὲ καὶ κατὰ τὸ 
τὴν ὁδὸν χρημνώδη οὖσαν᾽ οἱ πλεῖστοι δὲ ἐπὶ τὰ ὄρη 
ἀναφεύγοντες ἐμπίπτουσιν ἐς τοὺς ἀμφὶ Κρατερὸν καὶ 

ὁ ὑπὸ τούτων ἀπώλοντο. ταῦτα τὰ γέρα παρ᾽ ᾿4λεξάν- 
δρου λαβόντες χαλεπῶς εὕροντο δεόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ 
τὴν χώραν τὴν σφῶν ἔχοντες φόρους ὅσα ἔτη ᾿4λεξάν- τς 

δίοῖοῦ δρῷ ἀποφέρειν. Πτολεμαῖος δὲ ὃ Δάγου λέγει τὴν 
Δαρείου μητέρα δεηϑῆναι ὑπὲρ αὐτῶν ᾿4λεξάνδρου 
δοῦναί σφισι τὴν χώραν οἰκεῖν. ὃ φόρος δὲ ὁ συν- 
ταχϑεὶς ἦν ἵπποι ἐς ἔτος ἑκατὸν καὶ ὑποξύγια πεντα- 
κόσια καὶ πρόβατα τρισμύρια. χρήματα γὰρ οὐκ ἦν 30 

Οὐξίοις οὐδὲ ἡ γῆ οἵα ἐργάξεσϑαι, ἀλλὰ νομεῖς αὐτῶν 
οἱ πολλοὶ ἦσαν. 

18. ἮἸΕχ δὲ τούτου τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τοὺς Θεσσα- 
λοὺς ἱππέας καὶ τοὺς ξυμμάχους καὶ τοὺς μισϑοφόρους 

τοὺς ξένους καὶ ὅσοι ἄλλοι τοῦ στρατεύματος βαρύ- 35 

τερον ὡπλισμένοι ξὺν Παρμενίωνι ἐκπέμπει ὡς ἐπὶ 

Πέρσας ἄγειν κατὰ τὴν ἁμαξιτὸν τὴν ἐς Πέρσας φέ- 
4 ρουόσαν. αὐτὸς δὲ τούς τε Μακεδόνας τοὺς πεζοὺς 

ἀναλαβὼν καὶ τὴν ἵππον τὴν ἑταιρικὴν καὶ τοὺς προ- 

δρόμους ἱππέας καὶ τοὺς ᾿«γριᾶνας καὶ τοὺς τοξότας 90 
ἤει σπουδῇ τὴν διὰ τῶν ὀρῶν. ὡς δὲ ἐπὶ τὰς πύλας 

«θαι, 
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τὰς Περσίδας ἀφίκετο, καταλαμβάνει αὐτοῦ ᾿Αριοβαρ- 
ξάνην τὸν Περσῶν σατράπην πεζοὺς μὲν ἐς τετρακισ- 
μυρίους ἔχοντα, ἱππέας δὲ ἐς ἑπτακοσίους, διατετειχικότα 

τὰς πύλας καὶ αὐτοῦ πρὸς τῷ τείχει ἐστρατοπεδευκότα, 

5 ὡς εἴργειν τῆς παρόδου ᾿4λέξανδρον. 
Τότε μὲν δὴ αὐτοῦ κατεστρατοπεδεύδσατο᾽ τῇ δὲ 

ὑστεραίᾳ ξυντάξας τὴν στρατιὰν ἐπῆγε τῷ τείχει. ὡς 

δὲ ἄπορόν τε διὰ δυσχωρίαν ἐφαίνετο αἱρεϑῆναι καὶ 

πολλὰς πληγὰς οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐλάμβανον ἐξ ὑπερδεξίου 

10 τ8 χωρίου καὶ ἀπὸ μηχανῶν βαλλόμενοι, τότε μὲν ἀπο- 

χωρεῖ ἐς τὸ στρατόπεδον᾽ τῶν δὲ αἰχμαλώτων φρασάν- 

τῶν ἄλλην ὁδὸν περιάξειν αὐτόν, ὡς εἴσω παρελϑεῖν 

τῶν πυλῶν, ἐπεὶ τραχεῖαν τὴν ὁδὸν καὶ στενὴν ἐπύ- 
ϑετο, Κρατερὸν μὲν αὐτοῦ καταλείπει ἐπὶ στρατοπέδου 

ιότήν τε αὑτοῦ τάξιν ἔχοντα καὶ τὴν Μελεάγρου καὶ 
τῶν τοξοτῶν ὀλίγους καὶ τῶν ἱππέων ἐς πεντακοσίους, 

καὶ προστάττει αὐτῷ, ἐπειδὰν ἐκπεριεληλυϑότα αὑτὸν 
αἴσϑηται καὶ προσάγοντα ἤδη τῷ στρατοπέδῳ τῶν Περ- 

σῶν (αἰσϑήσεσϑαι δὲ οὐ χαλεπῶς, σημανεῖν γὰρ αὐτῷ 

90 τὰς σάλπιγγας), τότε δὲ προσβαλεῖν τῷ τείχει" αὐτὸς 
δὲ προὐχώρει νύχτωρ καὶ διελθὼν ὅσον ἑκατὸν στα- 
δίους ἀναλαμβάνει τοὺς ὑπασπιστὰς καὶ τὴν Περδίκκου 

τάξιν χαὶ τῶν τοξοτῶν τοὺς κουφοτάτους καὶ τοὺς 

Ἀγριᾶνας καὶ τῶν ἑταίρων τὴν ἴλην τὴν βασιλικὴν καὶ 

95 τετραρχίαν πρὸς ταύτῃ μίαν ἱππικήν, καὶ ξὺν τούτοις 

ἤει ἐπικάμψας ὡς ἐπὶ τὰς πύλας, ἵν᾽ οἱ αἰχμάλωτοι 
ἦγον. Ἀμύνταν δὲ καὶ Φιλώταν καὶ Κοῖνον τὴν ἄλλην 
στρατιὰν ὡς ἐπὶ τὸ πεδίον ἄγειν καὶ τὸν ποταμόν, ὃν 
ἐχρῆν περᾶσαι ἰόντα ἐπὶ Πέρσας, γεφυροῦν ἐκέλευσεν" 

80 αὐτὸς δὲ ἤει ὁδὸν χαλεπὴν καὶ τραχεῖαν καὶ ταύτην 
δρόμῳ τὸ πολὺ ἦγε. τὴν μὲν δὴ πρώτην φυλακὴν 
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τῶν βαρβάρων πρὶν φάους ἐπιπεσὼν διέφθειρε καὶ 
τῶν δευτέρων τοὺς πολλούς᾽ τῆς τρίτης δὲ οἱ πλείους 

διέφυγον, καὶ οὐδὲ οὗτοι ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ ᾿4ριο- 
βαρξάνου ἔφυγον, ἀλλ᾽ αὐτόϑεν ὡς εἶχον ἐς τὰ ὄρη 
πεφοβημένοι, ὥστε ἔλαϑεν ὑπὸ τὴν ἕω ἐπιπεσὼν τῷ 
στρατοπέδῳ τῶν πολεμίων. καὶ ἅμα μὲν προσέβαλλε 

τῇ τάφρῳ, ἅμα δὲ αἱ σάλπιγγες ἐσήμαινον τοῖς ἀμφὶ 

Κρατερόν, καὶ Κρατερὸς προσῆγε τῷ προτειχίσματι. 

οἱ πολέμιοι δὲ πάντοϑεν ἀμφίβολοι γιγνόμενοι οὐδὲ 

ἐς χεῖρας ἐλϑόντες ἔφυγον, ἀλλὰ πανταχόϑεν γὰρ εἴρ- τὸ 
γοντο, τῇ μὲν ᾿Αλεξάνδρου ἐπικειμένου, ἄλλῃ δὲ τῶν 
ἀμφὶ Κρατερὸν παρωϑεόντων, ὥστε ἠναγκάσϑησαν οἵ 
πολλοὶ αὐτῶν ἐς τὰ τείχη ἀποστρέψαντες φεύγειν" 

εἴχετο δὲ καὶ τὰ τείχη πρὸς τῶν Μακεδόνων ἤδη. 

᾿Αλέξανδρος γὰρ τοῦτο αὐτὸ ὅπερ ξυνέβη ὑποτοπήσας 16 
Πτολεμαῖον ἀπολελοίπει αὐτοῦ, ἔχοντα τῶν πεξῶν ἐς 
τρισχιλίους, ὥστε οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν βαρβάρων ἐν 
χερσὶ πρὸς τῶν ΔιἝακεδόνων κατεκόπησαν, οἱ δὲ καὶ ἐν 
τῇ φυγῇ φοβερᾷ γενομένῃ κατὰ τῶν κρημνῶν ῥίψαντες 

ἀπώλοντο᾽ αὐτὸς δὲ ὁ ᾿ἀριοβαρξάνης ξὺν ὀλέγοις ἷπ-- 5Ξ0 
πεῦσιν ἐς τὰ ὄρη ἀπέφυγεν. 

10 ᾿4“λέξανδρος δὲ σπουδῇ αὖϑις ἦγεν ὡς ἐπὶ τὸν πο- 
ταμὸν καὶ καταλαμβάνει ἤδη πεποιημένην ἐπ᾽ αὐτοῦ 
γέφυραν καὶ διαβαίνει ξὺν τῇ στρατιᾷ εὐπετῶς. ἐν- 
τεῦϑεν δὲ αὖϑις σπουδῇ ἤλαυνεν ἐς Πέρσας, ὥφσ)τε 32 
ἔφϑη ἀφικέσθαι πρὶν τὰ χρήματα διαρπάσασϑαι τοὺς 

φύλακας. ἔλαβε δὲ καὶ τὰ ἐν Πασαργάδαις χρήματα 
11 ἐν τοῖς Κύρου τοῦ πρώτου ϑησαυροῖς. σατράπην μὲν 

δὴ Περσῶν κατέστησε Φρασαόρτην τὸν Ῥρομέϑρου 
παῖδα᾽ τὰ βασίλεια δὲ τὰ Περσικὰ ἐνέπρησε, Παρ- 80 
μενίωνος σώξειν ξυμβουλξύοντος, τά τε ἄλλα καὶ ὅτι 
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οὐ καλὸν αὑτοῦ χτήματα ἤδη ἀπολλύναι καὶ ὅτι οὐχ 

ὡσαύτως προσέξουσιν αὐτῷ οἱ κατὰ τὴν ᾿4σίαν ἄνϑρω- 
ποι, ὡς οὐδὲ αὐτῷ ἐγνωχότι κατέχειν τῆς ᾿Ασίας τὴν 
ἀρχήν, ἀλλὰ ἐπελϑεῖν μόνον νικῶντα. ὁ δὲ τιμωρή- 13 

5 σασϑαι ἐθέλειν Πέρσας ἔφασκεν ἀνθ᾽ ὧν ἐπὶ τὴν Ἑλ- 
λάδα ἐλάσαντες τάς τὸ ᾿ϑήνας κατέσχαψαν καὶ τὰ 

ἱερὰ ἐνέπρησαν, καὶ ὅσα ἄλλα κακὰ τοὺς Ἕλληνας εἶρ- 
γάσαντο, ὑπὲρ τούτων δίκας λαβεῖν. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐμοὶ 
δοκεῖ σὺν νῷ δρᾶσαι τοῦτό γε ᾿4λέξανδρος οὐδὲ εἶναί 

ιο τις αὕτη Περσῶν τῶν πάλαι τιμωρία. 
Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος προὐχώρει ἐπὶ Μηδίας" 19 

ἐκεῖ γὰρ ἐπυνθάνετο εἶναι Ζιαρεῖον. γνώμην δὲ π- 
ποίητο ΖΙαρεῖος, εἰ μὲν ἐπὶ Σούσων καὶ Βαβυλῶνος 

μένοι ᾿Αλέξανδρος, αὐτοῦ προσμένειν καὶ αὐτὸς ἐν 

ι5 Μήδοις, εἰ δή τι νεωτερισϑείη τῶν ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον᾽ 
εἰ δ᾽ ἐλαύνοι ἐπ᾽ αὐτόν, αὐτὸς δὲ ἄνω ἱέναι τὴν ἐπὶ 
Παρϑυαίους τε καὶ Ὑρκανίαν ἔστε ἐπὶ Βάκτρα, τήν τε 
χώραν φϑείρων πᾶσαν καὶ ἄπορον ποιῶν ᾿4λεξάνδρῳ 
τὴν πρόσω ὁδόν. τὰς μὲν δὴ γυναῖχας καὶ τὴν ἄλλην 

4ο τὴν ὅτι ἀμφ᾽ αὑτὸν κατασκευὴν καὶ τὰς ἁρμαμάξας ἐπὶ 
τὰς Κασπίας καλουμένας πύλας πέμπει. αὐτὸς δὲ ξὺν 

τῇ. δυνάμει, ἥτις ἐκ τῶν παρόντων ξυνείλεχτο αὐτῷ, 
προσέμενεν ἐν ᾿Εχβατάνοις. ταῦτα ἀκούων ᾿4λέξανδρος 

προὐχώρει ἐπὶ Μηδίας. καὶ Παρ(αδιτάκας μὲν εἰς τὴν 

9“ χώραν αὐτῶν ἐμβαλὼν κατεστρέψατο καὶ σατραπεύειν 
ἔταξεν αὐτῶν ᾿Οξ[ο]άϑρην τὸν ᾿Αβουλίτου τοῦ [πρό- 
τερον] Σούσων δατράπου παῖδα. αὐτὸς δὲ ὡς ἠγγέλθη 

κατὰ τὴν ὁδόν, ὅτι ἐγνωκὼς εἴη Ζαρεῖος ἀπαντᾶν τὸ 
αὐτῷ ὡς ἐς μάχην καὶ αὖϑις διακινδυνεύειν, Σκύϑας 

80 τὲ γὰρ αὐτῷ ἥκειν καὶ Καδουσίους συμμάχους, τὰ μὲν 
ὑποξύγια καὶ τοὺς τούτων φύλακας καὶ τὴν ἄλλην 

ιϑ 
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κατασχευὴν ἔπεσϑαι ἐκέλευσε, τὴν στρατιὰν δὲ τὴν 
ἄλλην ἀναλαβὼν ἦγεν ἐσταλμένους ὡς ἐς μάχην. καὶ 

ἀφικνεῖται δωδεκάτῃ ἡμέρᾳ ἐς Μηδίαν. ἔνϑα ἔμαϑεν 
οὐκ οὖσαν ἀξιόμαχον δύναμιν Ζίαρείῳ οὐδὲ Καδουσίους 
ἢ Σικύϑας αὐτῷ συμμάχους ἥκοντας, ἀλλ᾽ ὅτι φεύγειν 
ἐγνωκὼς εἴη Δαρεῖος" ὃ δὲ ἔτι μᾶλλον ἦγε σπουδῇ. 

ὡς δὲ ἀπεῖχεν ᾿Εχβατάνων ὅσον τριῶν ἡμερῶν ὁδόν, 

ἐνταῦϑα ἀπήντα αὐτῷ Βισϑάνης ὁ ̓ ᾿᾽Ὥχου παῖς τοῦ πρὸ 
Δαρείου βασιλεύσαντος Περσῶν" καὶ οὗτος ἀπήγγειλεν, 
ὅτι ΖΙαρεῖος ἐς πέμπτην ἡμέραν εἴη πεφευγὼς ἔχων τά 
τε χρήματα (τὰ ἐκ Μήδων ἐς ἑπτακισχίλια τάλαντα 
καὶ στρατιὰν ἱππέας μὲν ἐς τρισχιλίους, πεξοὺς δὲ ἐς 

ἑξακισχιλίους. 
᾿Ελϑὼν δὲ ἐς ᾿Εχβάτανα ᾿4λέξανδρος τοὺς μὲν Θετ- 

ταλοὺς ἱππέας καὶ τοὺς ἄλλους ξυμμάχους ἀποπέμπει 

ὀπίσω ἐπὶ θάλασσαν, τόν τε μισϑὸν ἀποδοὺς αὐτοῖς 
ἐντελῆ τὸν ξυντεταγμένον καὶ δισχίλια παρ᾽ αὑτοῦ 

τάλαντα ἐπιδούς" ὅστις δὲ ἰδίᾳ βούλοιτο ἔτι μισϑο- 
φορεῖν παρ᾽ αὐτῷ, ἀπογράφεσϑαι ἐκέλευσε" καὶ ἐγένοντο 
οἱ ἀπογραψάμενοι οὐκ ὀλίγοι. ᾿Επόκιλλον δὲ τὸν Πο- 
λυειδοῦς ἔταξε καταγαγεῖν αὐτοὺς ὡς ἐπὶ ϑάλασσαν, 

ἱππέας ἄλλους ἔχοντα ἐς φυλακὴν αὐτῶν᾽ οἱ γὰρ Θεσ- 

σαλοὶ τοὺς ἵππους αὐτοῦ ἀπέδοντο. ἐπέστειλε δὲ καὶ 

Μένητι, ἐπειδὰν ἀφίκωνται ἐπὶ ϑάλασσαν, ἐπιμεληθῆναι 

ὅπως ἐπὶ τρνήρων κομισϑήδονται ἐς Εὔβοιαν. Παρμε- 
νίωνα δὲ προσέταξε τὰ χρήματα τὰ ἐκ Περσῶν κομι- 
ξόμενα εἷς τὴν ἄκραν τὴν ἐν ᾿Εκβατάνοις καταϑέσϑαι 
καὶ Ἁρπάλῳ παραδοῦναι" Ἄρπαλον γὰρ ἐπὶ τῶν χρη- 
μάτων ἀπέλιπε καὶ φυλακὴν τῶν χρημάτων Μακεδόνας 

ἐς ξξακισχιλίους καὶ ἱππέας καὶ ψιλοὺς ὀλίγους" αὐτὸν 

δὲ Παρμενίωνα τοὺς ξένους ἀναλαβόντα καὶ τοὺς Θρᾷ- 

30 
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κας καὶ ὅσοι ἄλλοι ἱππεῖς ἔξω τῆς ἵππου τῆς ἑταιρικῆς 
παρὰ τὴν χώραν τὴν Καδουσίων ἐλαύνειν ἐς Ὑρκανίαν. 
Κλείτῳ δὲ τῷ τῆς βασιλικῆς ἴλης ἡγεμόνι ἐπέστειλεν, 8 
ἐπειδὰν ἐκ Σούσων εἰς ̓ Εκβάτανα ἀφίκηται, κατελέλεξιπτο 

6 γὰρ ἐν Σούσοις ἀρρωστῶν, ἀναλαβόντα τοὺς Μακεδόνας 

τοὺς ἐπὶ τῶν χρημάτων τότε ὑπολειφϑέντας ἱέναι τὴν 

ἐπὶ Παρϑυαίους, ἵνα καὶ αὐτὸς ἥξειν ἔμελλεν. 

αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τήν τε ἵππον τῶν ἑταίρων 30 

καὶ τοὺς προδρόμους καὶ τοὺς μισϑοφόρους ἱππέας, 

ιο ὧν ᾿Εριγύϊος ἡγεῖτο, καὶ τὴν φάλαγγα τὴν Μακεδονι- 
κὴν ἔξω τῶν ἐπὶ τοῖς χρήμασι ταχϑέντων καὶ τοὺς 
τοξότας καὶ τοὺς ᾿Δἀγριᾶνας ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ Ζαρεῖον. 
καὶ αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν σπουδῇ γιγνομένην τῶν τε 

στρατιωτῶν πολλοὶ κάμνοντες ὑπελείποντο καὶ ἵπποι 

15 ἀπέϑνησκον᾽ ἀλλὰ καὶ ὃς ἦγε, καὶ ἀφικνεῖται ἐς Ῥάγας 2 
ἑνδεχάτῃ ἡμέρᾳ. διέχει δὲ ὃ χῶρος οὗτος ἀπὸ τῶν 
Κασπίων πυλῶν ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς ἐλαύνοντι ὡς Ἀ4λέξ- 

ανδρος ἦγε. Δαρεῖος δὲ ἐφϑάκει ἤδη παρεληλυϑὼς 
εἴσω τῶν πυλῶν τῶν Κασπίων. τῶν δὲ συμφευγόν- 

30. τῶν ΖΙαρείῳ πολλοὶ μὲν ἀπολιπόντες αὐτὸν ἐν τῇ φυγῇ 
ἐπὶ τὰ αὑτῶν ἕχαστοι ἀπεχώρουν, οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ 

᾿4λεξάνδρῳ σφᾶς ἐνεδίδοσαν. ᾿4λέξανδρος δὲ ὡς ἀπέγνω 
κατὰ πόδας αἱρήσειν Ζ]αρεῖον, μείνας αὐτοῦ πέντε ἡἧμέ- 

ρας καὶ ἀναπαύσας τὸν στρατὸν Μηδίας μὲν σατράπην 

954 ἀπέδειξεν Οξυδάτην Πέρσην ἄνδρα, ὃς ἐτύγχανε πρὸς 
Δαρείου ξυνειλημμένος καὶ ἐν Σούσοις εἰργόμενος" 

τοῦτο αὐτῷ ἐς πίστιν ἦν πρὸς ᾿4λέξανδρον᾽ αὐτὸς δὲ 

ὡς ἐπὶ Παρϑυαίους ἦγε. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ πρὸς ταῖς 4 
Κασπίαις πύλαις ἐστρατοπέδευσε, τῇ δευτέρᾳ δὲ εἴσω 

80 παρῆλϑε τῶν πυλῶν ἔστε οἰκούμενα ἦν. ἐπισιτισάμενος 
δὲ αὐτόϑεν, ὅτι ἔρημον τὴν πρόσω χώραν ἤκουεν, ἐς 

ἈΉΒΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒΙΒ θα. ΒοΟΒ. Εά. τηΐϑοσ. 
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προνομὴν ἐκπέμπει Κοῖνον ξὺν ἱππεῦσί τὲ καὶ τῶν 

πεξῶν ὀλίγοις. 

Καὶ ἐν τούτῳ ἀφικνεῖται παρ᾽ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ζ,α- 
οδέου στρατοπέδου Βαγιστάνης Βαβυλώνιος ἀνὴρ τῶν 

γνωρίμων καὶ ξὺν τούτῳ ᾿Αντίβηλος τῶν Μαξαίου παί- 5 
δων. οὗτοι ἀπήγγειλαν ὅτι Ναβαρξάνης τε, χιλιάρχης 

τῶν ξὺν Ζαρείῳ φευγόντων ἱππέων, καὶ Βῆσσος ὃ 
Βακτρίων σατράπης καὶ Βαρδαέντης ὃ Ἀραχωτῶν καὶ 
Δραγγῶν σατράπης ξυνειληφότες εἶεν ΖΙαρεῖον. ταῦτα 

ἀκούσας ᾿4λέξανδρος ἔτε μᾶλλον ἦγε σπουδῇ, τοὺς τὸ 
ἑταίρους μόνους ἔχων ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς προδρόμους 
ἱππέας καὶ τῶν πεξῶν τοὺς εὐρωστοτάτους τὲ καὶ κου- 

φοτάτους ἐπιλεξάμενος. οὐδὲ τοὺς ἀμφὶ Κοῖνον προσ- 

μείνας ἐκ τῆς προνομῆς ἐπανελθεῖν. τοῖς δὲ ὑπολειπο- 

μένοις ἐπιστήσας Κρατερὸν προστάττει (ἔπεσϑαιδ μὴ τὸ 

μακρὰς ὁδοὺς ἄγοντα. οἱ δὲ ἀμφ᾽ αὐτὸν τὰ ὕπλα εἶχον 
μόνον καὶ δύο ἡμερῶν σιτία. ἐλθὼν δὲ τήν τὸ νύχτα 

ὄλην καὶ τῆς ἐπιούσης ἡμέρας μέχρι μεσημβρίας ὀλίγον 
χρόνον ἀναπαύσας τὸν στρατὸν αὖϑις ἤει ὅλην νύκτα, 

καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ὑποφαινούδῃ παρῆν εἷς τὸ στρατόπεδον, 320 

ὅϑεν ἀφωρμήκει ὀπίσω Βαγιστάνης. καὶ τοὺς μὲν πο- 
λεμίους οὐ κατέλαβε, Ζαρείου δὲ πέρι ἐπύϑετο αὐτὸν 
μὲν συνειλημμένον ἄγεσϑαν ἐφ᾽ ἁρμαμάξης, Βήσσῳ δὲ 
ἀντὶ ΖΙαρείου εἷναι τὸ χράτος καὶ ἡγεμόνα ὠνομάσϑαι 

Βῆσσον πρός τε τῶν Βαχτρίων ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων τ 
ὅσοι βάρβαροι ξυνέφευγον ΖΙαρείῳ, πλὴν ᾿ἀρταβάξου 

καὶ τῶν ᾿ἀρταβάξου παίδων καὶ τῶν ᾿Ελλήνων τῶν 
μισϑοφόρων᾽" τούτους δὲ πιστοὺς εἶναι ΖΙαρείῳ, καὶ 
εἴργειν μὲν τὰ γιγνόμενα οὐ δυνατοὺς εἷναι, ὄκτρα- 

πέντας δὲ ἔξω τῆς λεωφόρου ὁδοῦ ὡς ἐπὶ τὰ ὄρη ἰέναι 30 
κατὰ σφᾶς, οὐ μετέχοντας τοῖς ἀμφὶ Βῆσσον τοῦ ἔργου. 
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γνώμην δὲ πεποιῆσϑαι τοὺς ξυλλαβόντας ΖΙαρεῖον, δἷ ὅ 
μὲν διώκοντα σφᾶς ᾿4λέξανδρον πυνϑάνοιντο, παρα- 
δοῦναι Ζαρεῖον ᾿4λεξάνδρῳ καὶ σφίσι τι ἀγαϑὸν εὑρί- 
σκεσϑαι᾿ εἰ δὲ τὸ ἔμπαλιν ἐπανεληλυϑότα μάϑοιεν, 

τοὺς δὲ στρατιάν τὸ ξυλλέγειν ὅσην πλείστην δύναιντο 

καὶ διασώξειν ἐς τὸ κοινὸν τὴν ἀρχήν. Βῆσσον δὲ ἐν 
τῷ παρόντι ἐξηγεῖσϑαν κατ᾽ οἰκειότητά τὰ τὴν Ζ.αρείου 

καὶ ὅτι ἐν τῇ αὐτοῦ σατραπείᾳ τὸ ἔργον ἐγίγνετο. 
Ταῦτα ἀχούσαντι ᾿4λεξάνδρῳ ἀνὰ κράτος διωκτέα 

ἐφαίνετο. καὶ ἤδη μὲν ἐξέκαμνον οἵ τὸ ἄνδρες καὶ οἵ 

ἵπποι ὑπὸ τῇ ταλαιπωρίᾳ τῇ ξυνεχεῖ" ἀλλὰ καὶ ὡς ἦγε, 
καὶ διελϑὼν ὁδὸν πολλὴν τῆς τὸ νυχτὸς καὶ τῆς ἐπὶ 

ταύτῃ ἡμέρας ἔστε ἐπὶ μεσημβρίαν ἀφικνεῖται ἔς τινα 
κώμην, ἵνα τῇ προτεραίᾳ ἐστρατοπεδεύχεσαν οἱ Ζαρεῖον 

ἄγοντες. ἐνταῦϑα ἀκούσας ὅτι νυχτὸς ποιεῖσϑαι τὴν 

πορείαν ἐγνωσμένον εἴη τοῖς βαρβάροις, ἤλεγχε τοὺς 

προσχώρους, εἶ δή τινα εἰδεῖεν ἐπιτομωτέραν ὁδὸν ἐπὶ 
τοὺς φεύγοντας. οἱ δὲ εἰδέναι μὲν ἔφασαν, ἐρήμην 
δὲ εἶναι τὴν ὁδὸν δι᾽ ἀνυδρίαν. ὁ δὲ ταύτην ἄγειν 
ἐκέλευσε καὶ γνοὺς ὅτι οὐχ ἕψονται οἱ πεξοὶ αὐτῷ 
σπουδῇ ἐλαύνοντι τῶν μὲν ἱππέων ἐς πεντακοσίους 
κατεβίβασεν ἀπὸ τῶν ἵππων, τοὺς ἡγεμόνας δὲ τῶν 

πεξῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιλεξάμενος τοὺς κρατιστεύ- 

οντας ἐπιβῆναι τῶν ἵππων ἐκέλευσεν οὕτως ὅπως οἱ 

πεζοὶ ὡπλισμένοι ἦσαν. Νικάνορα δὲ τὸν τῶν ὑπασπι- 
στῶν ἡγεμόνα καὶ Ἄτταλον τὸν τῶν ᾿Δγριάνων κατὰ 
τὴν ὁδόν, ἥντινα οἱ ἀμφὶ Βῆσσον προὐκχεχωρήκεσαν, 
τοὺς ὑπολειφϑέντας ἄγειν ἐκέλευσε, καὶ τούτους ὡς 

κουφότατα ἐσταλμένους, τοὺς δὲ ἄλλους πεζοὺς ἐν 

80 τάξει ἕπεσϑαι. αὐτὸς δὲ ἀμφὶ δείλην ἄγειν ἀρξάμενος 
δρόμῳ ἡγεῖτο᾽ διελθὼν δὲ τῆς νυχτὸς σταδίους ἐς τε- 
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τραχκοσίους ὑπὸ τὴν ἕω ἐπιτυγχάνει τοῖς βαρβάροις 
ἀτάκτως ἰοῦσι καὶ ἀνόπλοις, ὥστε ὀλίγοι μέν τινες 

αὐτῶν ὡς ἀμυνούμενοι ὥρμησαν, οἱ δὲ πολλοὶ εὐθὺς 

ὡς ᾿4λέξανδρον αὐτὸν κατεῖδον οὐδὲ ἐς χεῖρας ἐλϑόντες 
ἔφευγον" καὶ οἱ τραπέντες ἐς ἀλκὴν ὀλίγων πεσόντων 

10 καὶ οὗτον ἔφυγον. Βῆσσος δὲ καὶ οἱ ξὺν αὐτῷ τέως 
μὲν ἐφ᾽’ ἁρμαμάξης ΖΙαρεῖον μετὰ σφῶν ἐκόμιξον᾽ ὡς 

δὲ ὁμοῦ ἤδη ἦν ̓ 4λέξανδρος, Ζαρεῖον μὲν Σατιβαρξά- 
νης καὶ Βαρσαέντης κατατρώσαντες αὐτοῦ ἀπέλιπον, 

αὐτοὶ δὲ ἔφυγον ξὺν ἱππεῦσιν ἑξακοσίοις. Ζαρεῖος δὲ 

ἀποϑνήσκει ὀλίγον ὕστερον ἐκ τῶν τραυμάτων πρὶν 
ὀφϑῆναι ᾿4λεξάνδρῳ. 

93 Ἀλέξανδρος δὲ τὸ μὲν σῶμα τοῦ Ζαρείου ἐς Πέρ- 
όας ἀπέπεμψε, θάψαι κελεύσας ἐν ταῖς βασιλικαῖς ϑή- 

καὶς,) καϑάπερ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ πρὸ Ζ]αρείου βασιλεῖς" 

σατράπην δὲ ἀπέδειξε Παρϑυαίων καὶ Ὑρκανίων ᾿4μ- 
μινάπην Παρϑυαῖον. ἦν δὲ οὗτος τῶν Αἴγυπτον ἐν- 

δόντων ᾿4λεξάνδρῳ μετὰ Μαξάκου. Τληπόλεμος δὲ 

Πυϑοφάνους τῶν ἑταίρων ξυνετάχϑη αὐτῷ σκοπεῖν τὰ 
ἐν Παρϑυαίοις τε καὶ Ὑρκανίοις. 

ὃ Τοῦτο τὸ τέλος Ζαρείῳ ἐγένετο ἐπὶ ἄρχοντος ᾿49η- 
ναίοις ᾿ἀριστοφῶντος μηνὸς ᾿Εχατομβαιῶνος. ἀνδρὶ τὰ 

μὲν πολέμια, εἴπερ τινὶ ἄλλῳ, μαλθακῷ τὸ καὶ οὐ 
φρενήρει, εἰς δὲ τἄλλα οὐδὲν ἀνεπιεικὲς ἔργον ἀπο- 
δειξαμένῳ ἢ οὐδὲ ἐγγενόμενον αὐτῷ ἀποδείξασθαι, ὅτι 
ὁμοῦ μὲν ἐς τὴν βασιλείαν παρελϑεῖν, ὁμοῦ δὲ προόσ- 

πολεμεῖσϑαι πρός τε Μακεδόνων καὶ τῶν ᾿Ελλήνων 
ξυνέβη. οὔκουν οὐδὲ ἐθέλοντι ἐξῆν ἔτι ὑβρίξειν ἐς 
τοὺς ὑπηκόους ἐν μείξονι κινδύνῳ ἥπερ ἐκεῖνοι καϑ-- 

ἃ εστηκότι. ξῶντι μὲν δὴ ξυμφοραὶ αὐτῷ ἄλλαι ἐπ᾽ ἄλλαις 

ξυνηνέχϑησαν, οὐδέ τις ἀνακωχὴ ἐγένετο ἐπειδὴ πρῶ- 
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τον ἐς τὴν ἀρχὴν παρῆλθεν" ἀλλὰ εὐθὺς μὲν τὸ τῶν 

σατραπῶν ἐπὶ Γρανίχῳ πταῖσμα ξυνέβη τὸ ἱππικόν, 

εὐθὺς δὲ ᾿Ιωνία τε καὶ ΑἸἰολὶς εἴχοντο καὶ Φρύγες 

ἀμφότεροι καὶ Δυδία καὶ Κᾶρες πλὴν Ἁλικαρνασσέων" 

5 ὀλίγον δὲ ὕστερον καὶ Ἁλικαρνασσὸς ἐξήρητο, ἐπὶ δὲ 4 
ἡ παραλία πᾶσα ἔστε ἐπὶ Κιλικίαν" ἔνϑεν δὲ ἡ αὐτοῦ 
ἐπ᾽ ᾿Ισσῷ ἧσσα, ἵνα τήν τε μητέρα αἰχμαλωτισϑεῖσαν 
καὶ τὴν γυναῖχα καὶ τοὺς παῖδας ἐπεῖδεν" ἐπὶ τῷδε 

Φοινίκη τε ἀπώλετο καὶ «Αἴγυπτος πᾶσα" ἐπὶ δὲ αὐτὸς 

ιο ἐν ᾿ἀρβήλοις ἔφυγέ τε ἐν πρώτοις αἰσχρῶς καὶ στρα- 
τιὰν πλείστην παντὸς τοῦ βαρβαρικοῦ γένους ἀπώλεσε" 

φυγάς τὸ ἐκ τούτου τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς πλανώμενος καὶ ὅ 
τελευτῶν πρὸς τῶν ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐς τὰ ἔσχατα προδο-- 
θείς, βασιλεύς τε ἐν τῷ αὐτῷ καὶ δεσμώτης ξὺν ἀτιμίᾳ 

ι. ἀγόμενος, τέλος δὲ πρὸς τῶν οἰκειοτάτων ἐπιβουλευ- 
ϑεὶς ἀπώλετο. ξῶντι μὲν Δαρείῳ τοιαῦτα ξυνηνέχϑη, 6 

τελευτήσαντι δὲ ταφή τε ἡ βασιλικὴ καὶ τῶν παίδων 

ὁποία καὶ βασιλεύοντος αὐτοῦ τροφή τὲ {παρ᾽ ᾿4λεξ- 
ἄνδρου καὶ παίδευσις, καὶ γαμβρὸς ᾿4λέξανδρος. ὁπότε 

40 δὲ ἐτελεύτα, ἐγεγόνει ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 
᾿4λέξανδρος δὲ τοὺς ὑπολειφϑέντας ἐν τῇ διώξει τῆς 38 

στρατιᾶς ἀναλαβὼν ἐς Ὑρκανίαν προὐχώρει. κεῖται δὲ 

ἡ Ὑρκανία χώρα ἐν ἀριστερᾷ τῆς ὁδοῦ τῆς ἐπὶ Βάκτρα 
φερούσης" καὶ τῇ μὲν ὄρεσιν ἀπείργεται δασέσι καὶ 

46 ὑψηλοῖς, τὸ πεδίον δὲ αὐτῆς καϑήκει ἔστε ἐπὶ τὴν 
μεγάλην τὴν ταύτῃ ϑάλασσαν. ταύτην δὲ ἦγεν, ὅτι 
ταύτῃ τοὺς ξένους τοὺς ἀμφὶ Ζ)αρεῖον διαπεφδυγέναν 
ἐς τὰ τῶν Ἰαπούρων ὄρη ἐπύϑετο καὶ αὐτοὺς ἅμα 
τοὺς Ἰαπούρους χειρωδόμενος. τριχῇ δὴ διελὼν τὸν 3 

ὁ0 στρατὸν αὐτὸς μὲν τὴν ἐπιτομωτάτην καὶ χαλεπωτάτην 
ἡγήσατο, τὸ πλεῖστον καὶ ἅμα τὸ κουφότατον τῆς δυ- 
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νάμεως ἄγων Κρατερὸν δὲ τήν τε αὑτοῦ τάξιν ἔχοντα 

καὶ τὴν ἀμύντου καὶ τῶν τοξοτῶν ἔστιν οὺἣς καὶ ὀλί- 
γους τῶν ἱππέων ἐπὶ Ἰαπούρων ἔστειλεν" ᾿Εριγύϊον 

δὲ τούς τὸ ξένους καὶ τὴν λοιπὴν ἵππον ἀναλαβόντα 

τὴν λεωφόρον τὲ καὶ μακροτέραν ἡγεῖσϑαι ἐκέλευσε, 

τὰς ἁμάξας καὶ τὰ σκευοφόρα καὶ τὸν ἄλλον ὅμιλον 

ἄγοντα. 

Ὑπερβαλὼν δὲ τὰ πρῶτα ὄρη καὶ καταστρατοπε- 
δεύσας αὐτοῦ ἀναλαβὼν τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ τῆς 

Μακεδονικῆς φάλαγγος τοὺς κουφοτάτους καὶ τῶν 

τοξοτῶν ἔστιν οὺὃς ἤει χαλεπὴν ὁδὸν καὶ δύσπορον, 
φύλακας τῶν ὁδῶν καταλιπών, ἵνα σφαλερόν τι αὐτῷ 

ἐφαίνετο, ὡς μὴ τοῖς ἑπομένοις κατ᾽ ἐκεῖνα ἐπιϑοῖντο 
οἱ τὰ ὄρη ἔχοντες τῶν βαρβάρων. αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν 
τοξοτῶν διελθὼν τὰ στενὰ ἐν τῷ πεδίῳ κατεστρατο- 
πέδευσε πρὸς ποταμῷ οὐ μεγάλῳ. καὶ ἐνταῦϑα ὄν- 
τος αὐτοῦ Ναβαρξάνης τὲ ὁ Ζ4Ζαρείου χιλιάρχης καὶ 

Φραταφέρνης ὁ Ὑρχανίας τὸ καὶ Παρϑυαίων σατράπης 
καὶ ἄλλοι τῶν ἀμφὶ Ζαρεῖον Περσῶν οἱ ἐπιφανέστατοι 

ἀφικόμενοι παρέδοσαν σφᾶς αὐτούς. ὑπομείνας δὲ ἐν 

τῷ στρατοπέδῳ τέσσαρας ἡμέρας ἀνέλαβε τοὺς ὑπο- 

λειφϑέντας κατὰ τὴν ὁδόν, τοὺς μὲν ἄλλους ἀσφαλῶς 

διελθόντας, τοῖς δὲ ᾿4γριᾶσιν ὀπισϑοφυλακοῦσιν ἐπ- 
ἔϑεντο οἱ ὄρειοι τῶν βαρβάρων, καὶ μεῖον ἔχοντες τῷ 

ἀκροβολισμῷ ἀπηλλάγησαν. 

ἄρας δὲ ἐντεῦϑεν προήδι ὡς ἐφ᾽ Ὑρκανίαν εἰς 
Ζαδράκαρτα πόλιν Ὑρκανίων. καὶ ἐν τούτῳ οἱ περὶ 

Κρατερὸν ξυνέμιξαν αὐτῷ, τοῖς μὲν ξένοις τοῖς Ζία- 

θείου οὐκ ἐντετυχηκότες, τὴν χώραν δὲ ὅσην δια- 
πεπορευμένοι ἦσαν τὴν μὲν βίᾳ, τὴν δὲ ἐνδιδόντων 

τῶν κατοικούντων προσπεποιημένοι. ἐνταῦϑα καὶ ᾿Ερι- 
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γύϊος ἧκε σὺν τοῖς δκευοφόροις καὶ ταῖς ἁμάξαις. 
ὀλίγον δὲ ὕστερον ᾿ἀρτάβαξος ἀφίκετο παρ᾽ ᾿4λέξαν- Ἱ 
δρον καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ Κωφὴν καὶ ᾿ἀριοβαρξάνης 
καὶ ᾿ἀρδάμης καὶ ξὺν τούτοις παρὰ τῶν ξένων τῶν 

5 ξὺν Ζαρείῳ πρέσβεις καὶ Αὐτοφραδάτης ὃ Ταπούρων 

σατράπης. ΑΑὐτοφραδάτῃ μὲν δὴ τὴν σατραπείαν ἀπ- 
ἔδωκεν, ᾿Δρτάβαξον δὲ καὶ τοὺς παῖδας ἅμα οἷ ἐν τιμῇ 

ἦγε, τά τε ἄλλα ὃν τοῖς πρώτοις Περσῶν ὄντας καὶ 

τῆς ἐς Ζαρεῖον πίστεως ἕνεκα. τοῖς πρέσβεσι δὲ τῶν 8 

το Ελλήνων δεομένοις σπείσασϑαί σφισιν ὑπὲρ τοῦ παν- 
τὸς ξενικοῦ ἀπεκρίνατο ὁμολογίαν μὲν οὐκ ἂν ποιήσα- 

σϑαι πρὸς αὐτοὺς οὐδεμίαν" ἀδικεῖν γὰρ μεγάλα τοὺς 

στρατευομένους ἐναντία τῇ ᾿Ελλάδι παρὰ τοῖς βαρβάροις 

παρὰ τὰ δόγματα τῶν Ἑλλήνων ἐκέλευσε δὲ ἥκειν 

16 ξύμπαντας καὶ παραδιδόναι σφᾶς αὐτοὺς ἐπιτρέποντας 
᾿Αλεξάνδρῳ χρῆσθαι ὅ τι βούλοιτο, ἢ σώξεσϑαι ὕπῃ 
δύναιντο. οἱ δὲ ἐπιτρέπειν ἔφασαν σφᾶς τε αὐτοὺς 9 
καὶ τοὺς ἄλλους ᾿4λεξάνδρῳ᾽ ξυμπέμπειν τὸ ἐκέλευον 

τὸν ἡγησόμενον αὐτοῖς, ὡς ἀσφαλῶς διακομισϑεῖεν 

80 παρ᾽ αὐτόν᾽ εἶναι δὲ ἐλέγοντο ἐς χιλίους καὶ πεντα- 
κοσίους. καὶ ᾿4λέξανδρος πέμπει ᾿ἀνδρόνικον τὸν .4γέρ- 
ρου καὶ ἀρτάβαξον παρ᾽ αὐτούς. 

«Αὐτὸς δὲ προῆγεν ὡς ἐπὶ Μάρδους, ἀναλαβὼν 34 

τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς ᾿γριᾶ- 

48 νας καὶ τὴν Κοίνου καὶ Ἀμύντου τάξιν καὶ τῶν ἑταί- 
ρῶν ἱππέων τοὺς ἡμίσεας καὶ τοὺς ἱππακοντιστάς" 

ἤδη γὰρ αὐτῷ καὶ ἱππακοντισταὶ τάξις ἦσαν. ἐπελθὼν 53 
δὲ τὸ πολὺ μέρος τῆς χώρας τῶν Μάρδων πολλοὺς 
μὲν ἀπέχτεινεν αὐτῶν φεύγοντας, οὺὃς δέ τινας ἐς 

80 ἀλκὴν τετραμμένους, πολλοὺς δὲ ξῶντας ἔλαβεν. οὐ 
γὰρ ἔστιν ὅστις χρόνου ἐμβεβλήκει ἐς τὴν γῆν αὐτῷν 
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ἐπὶ πολέμῳ διά τε δυσχωρίαν καὶ ὅτι πένητες οἵ 
Μάρδοι καὶ μάχιμοι ἐπὶ τῇ πενίᾳ ἦσαν. οὔκουν οὐδὲ 
Ἀλέξανδρον ἐμβαλεῖν ἄν ποτε δείσαντες, ἄλλως τε καὶ 
προκεχωρηκότα ἤδη ἐς τὸ πρόσω, ταύτῃ μᾶλλόν τι 

8 ἀφύλακτοι ἡλίδκοντο. πολλοὶ δὲ αὐτῶν καὶ ἐς τὰ ὄρη 6 
κατέφυγον, ἃ δὴ ὑπερύψηλά τε καὶ ἀπότομα αὐτοῖς ἐν 
τῇ χώρᾳ ἐστίν, ὡς πρὸς ταῦτά γε οὐχ ἥξοντα ᾿4λέξαν- 
δρον. ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτῃ προσῆγεν, οἱ δὲ πέμψαντες 

πρέσβεις σφᾶς τὸ αὐτοὺς ἐνέδοσαν καὶ τὴν χώραν" 

καὶ ᾿4λέξανδρος αὐτοὺς μὲν ἀφῆκεν, σατράπην δὲ ἀπ- τὸ 
ἔδειξεν αὐτῶν Αὐτοφραδάτην, ὅνπερ καὶ Ταπούρων. 

4 αὐτὸς δὲ ἐπανελθὼν εἰς τὸ στρατόπεδον, ἔνϑενπερ 
ὡὥὡρμήϑη ἐς τῶν Μάρδων τὴν γῆν, κατέλαβε τοὺς “ἜἘλ- 
ληνας τοὺς μιδσϑοφόρους ἥκοντας καὶ τοὺς Δακεδαιμο- 

νίων πρέσβεις, οὗ παρὰ βασιλέα Ζαρεῖον ἐπρέσβευον, 1τ6 
Καλλιστρατίδαν τε καὶ Παύσιππον καὶ Μόνιμον καὶ 
᾿Ὀονόμαντα, καὶ ᾿4ϑηναίων ΖΙρωπίδην. τούτους μὲν δὴ 
ξυλλαβὼν ἐν φυλακῇ εἶχε, τοὺς Σινωπέων δὲ ἀφῆκεν, 
ὅτι Σινωπεῖς οὔτε τοῦ κοινοῦ τῶν Ελλήνων μετεῖχον, 

ὑπὸ Πέρσαις τὲ τεταγμένοι οὐκ ἀπεικότα ποιεῖν ἐδό-- 320 
ὅ χουν παρὰ τὸν βασιλέα σφῶν πρεσβεύοντες. ἀφῆκεν 

δὲ χαὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, ὅσοι πρὸ τῆς εἰρήνης τε 
καὶ τῆς ξυμμαχίας τῆς πρὸς Μακεδόνας γενομένης παρὰ 

Πέρσαις ἐμισϑοφόρουν, καὶ Καλχηδονίων Ἡρακλείδην 

τὸν πρεσβευτὴν ἀφῆκεν τοὺς δὲ ἄλλους ξυστρατεύεσϑαί 56 

οἱ ἐπὶ μισϑῷ τῷ αὐτῷ ἐκέλευσε᾽ καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς 
ἀνδρόνικον, ὅσπερ ἤγαγέ τε αὐτοὺς καὶ ἔνδηλος γεγό- 

ψνεξι οὐ φαῦλον ποιούμενος σῶσαι τοὺς ἄνδρας. 

ὃ8ῦ Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἦγεν ὡς ἐπὶ Ζαδράκαρτα, 
τὴν μεγίστην πόλιν τῆς Ὑρκανίας, ἵνα καὶ τὰ βασίλεια 530 
τοῖς Ὑρκανίοις ἦν. καὶ ἐνταῦϑα διατρίψας ἡμέρας 
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πεντεκαίδεκα καὶ ϑύσας τοῖς θεοῖς ὡς νόμος καὶ ἀγῶνα 

γυμνικὸν ποιήσας ὡς ἐπὶ Παρϑυαίους ἦγεν ἐκεῖϑεν 
δὲ ἐπὶ τὰ τῆς ᾿ἀρείας ὅρια καὶ Σουσίαν, πόλιν τῆς 
᾿Δρείας, ἵνα καὶ Σατιβαρξάνης ἧκε παρ᾽ αὐτὸν ὃ τῶν 

δ᾽ 4ρείων σατράπης. τούτῳ μὲν δὴ τὴν σατραπείαν 

ἀποδοὺς ξυμπέμπει αὐτῷ ᾿ἀνάξιππον τῶν ἑταίρων δοὺς 

αὐτῷ τῶν ἱππακοντιστῶν ἐς τεσσαράκοντα, ὡς ἔχοι 
φύλακας καϑιστάναι τῶν τόπων, τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι 

τοὺς ᾿ἀρδίους πρὸς τῆς στρατιᾶς κατὰ τὴν πάροδον. 

ι.ο Ἔν τούτῳ δὲ ἀφικνοῦνται παρ᾽ αὐτὸν Περσῶν 
τινες, οὗ ἤγγελλον Βῆσσον τήν τε τιάραν ὀρϑὴν ἔχειν 
καὶ τὴν Περσικὴν στολὴν φοροῦντα ᾿Αἀρτοξέρξην τε 

καλεῖσϑαι ἀντὶ Βήσσου καὶ βασιλέα φάσκειν εἶναι τῆς 
᾿Ασίας" ἔχειν τε ἀμφ᾽ αὑτὸν Περσῶν τε τοὺς ἐς Βάκτρα 

16 διαφυγόντας καὶ αὐτῶν Βακχτριανῶν πολλούς" προσ- 

δοχᾶσϑαι δὲ ἥξειν αὐτῷ καὶ Σχύϑας ξυμμάχους. 

᾿4λέξανδρος δὲ ὁμοῦ ἤδη ἔχων τὴν πᾶσαν δύναμιν 
ἤει ἐπὶ Βάκτρων, ἵνα καὶ Φίλιππος ὃ Μενελάου παρ᾽ 
αὐτὸν ἀφίκετο ἐκ Μηδίας, ἔχων τούς τε μισϑοφόρους 

20 ἱππέας. ὧν ἡγεῖτο αὐτός, καὶ Θεσσαλῶν τοὺς ἐϑελον- 
τὰς ὑπομείναντας καὶ τοὺς ξένους τοὺς ᾿ἀνδρομάχου. 

Νικάνωρ δὲ ὃ Παρμενίωνος ὃ τῶν ὑπασπιστῶν ἄρχων 
τετδλευτήκει ἤδη νόσῳ. ἰόντι δὲ ᾿4λεξάνδρῳ τὴν ἐπὶ 
Βάκτρα ἐξηγγέλθη Σατιβαρξάνης ὃ ἀρείων σατράπης 

6 Δνάξιππον μὲν καὶ τοὺς ἱππακοντιστὰς τοὺς ξὺν αὐτῷ 

ἀπεκτονώς, ὁπλίξων δὲ τοὺς ᾿ἀρείους καὶ ξυνάγων εἷς 

᾿ἀρτακόανα πόλιν, ἵνα τὸ βασίλειον ἦν τῶν ᾿Δρείων" 

ἐκεῖϑεν δὲ ὅτι ἔγνωκεν, ἐπειδὰν προκεχωρηκότα ᾿4λέξ- 
ανδρον πύϑηται, ἱέναι ξὺν τῇ δυνάμει παρὰ Βῆσσον, 

80 ὡς ξὺν ἐκείνῳ ἐπιϑηδόμενος ὅπῃ ἂν τύχῃ τοῖς Μακε- 
δόσι, ταῦτα ὡς ἐξηγγέλϑη αὐτῷ, τὴν μὲν ἐπὶ Βάκτρα 
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ὁδὸν οὐκ ἦγεν, ἀναλαβὼν δὲ τούς τε ἑταίρους ἱππέας 

καὶ τοὺς ἱππακοντιστὰς καὶ τοὺς τοξότας χαὶ τοὺς 

ΑΑγριᾶνας καὶ τὴν ᾿Αμύντου τὸ καὶ Κοίνου τάξιν, τὴν 
δὲ ἄλλην δύναμιν αὐτοῦ καταλιπὼν καὶ ἐπ᾽ αὐτῇ Κρα- 

τερὸν ἡγεμόνα, σπουδῇ ἦγεν ὡς ἐπὶ Σατιβαρξάνην τε 
καὶ τοὺς ᾿Δρείους καὶ διελθὼν ἐν δυσὶν ἡμέραις στα- 

δίους ἐς ἑξακοσίους πρὸς ᾿ἀρτακόανα ἧκεν. 

Σατιβαρξάνης μὲν οὖν, ὡς ἔγνω ἐγγὺς ὄντα ᾿4λέξ- 
ανδρον, τῇ ὀξύτητι τῆς ἐφόδου ἐκπλαγεὶς ξὺν ὀλέγοις 

ἱππεῦσι τῶν ᾿ἀρείων ἔφυγε᾽ πρὸς γὰρ τῶν πολλῶν το 
στρατιωτῶν κατελείφϑη ἐν τῇ φυγῇ, ὡς κἀκεῖνοι ἔμα- 

ϑοὸον προσάγοντα ᾿4λέξανδρον. ᾿4λέξανδρος δέ, ὅσους 
ξυναιτίους τῆς ἀποστάσεως κατέμαϑε καὶ ἐν τῷ τότε 

ἀπολελοιπότας τὰς κώμας, τούτους δὲ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ, 

ὀξείας τὰς διώξεις ποιησάμενος, τοὺς μὲν ἀπέκτεινε, 

τοὺς δὲ ἠνδραπόδισε᾽ σατράπην δὲ ᾿ἀρείων ἀπέδειξεν 
8 Δρσάκην, ἄνδρα Πέρσην. αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς ἀμφὶ 

Κρατερὸν ὑπολελειμμένοις, ὁμοῦ οὖσιν ἤδη, ὡς ἐπὶ 
τὴν Ζαραγγαίων χώραν ἦγε᾽ καὶ ἀφικνεῖται ἵνα τὰ 

βασίλεια τῶν Ζαραγγαίων ἦν. Βαρσαέντης δέ, ὃς τότε 530 
κατεῖχε τὴν χώραν, εἷς ὃν τῶν ξυνεπιϑεμένων Ζαρείῳ 

ἐν τῇ φυγῇ, προσιόντα ᾿4λέξανδρον μαϑὼν ἐς ᾿Ινδοὺς 
τοὺς ἐπὶ τάδε τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ ἔφυγε. ξυλλαβόντες 

ὃὲ αὐτὸν οἱ ᾿Ινδοὶ παρ᾽ «4λέξανδρον ἀπέστειλαν, καὶ ἀπο- 
ϑνήσκχει πρὸς ᾿4λεξάνδρου τῆς ἐς Ζαρεῖον ἀδικίας ἕνεκα. 35 

360 Ενταῦϑα καὶ τὴν Φιλώτα ἐπιβουλὴν τοῦ Παρμενίωνος 

Ῥέοϊοτι, ἔμαϑεν ᾿4λέξανδρος, καὶ λέγει Πτολεμαῖος καὶ ᾿4ριστό- 
Ατίθίον. βουλος, ὅτι προσηγγελμένη (μὲν ἦν» ἤδη οἱ καὶ πρότερον 

ἐν Αἰγύπτῳ, οὐ μέντοι πιστή γε ἐφάνη τῆς τὸ φιλίας 
τῆς πάλαι ἕνεκα καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ ἐς Παρμενίωνά τε 590 

τὸν πατέρα τὸν Φιλώτα τιμῆς καὶ ἐς αὐτὸν Φιλώταν 

ὧν 

.3 

μὰ 



φῦ, 1 --- 97, 1. 189 

πίστεως. Πτολεμαῖος δὲ ὃ Λάγου λέγει εἰσαχϑῆναι 3 

εἷς Μακεδόνας Φιλώταν καὶ κατηγορῆσαι μὲν αὐτοῦ 

ἰσχυρῶς ᾿4λέξανδρον, ἀπολογήσασϑαι δὲ αὐτὸν Φιλώ- 
ταν᾿ καὶ τοὺς ἐπιμηνυτὰς τοῦ ἔργου παρελϑόντας ἐξ- 
ελέγξαι Φιλώταν τε καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν ἄλλοις τὲ 

ἐλέγχοις οὐκ ἀφανέσι καὶ μάλιστα δὴ ὅτι αὐτὸς Φιλώ- 

τας πεπύσϑαι μὲν ἐπιβουλήν τινα ᾿4λεξάνδρῳ παρα- 
σκευαξομένην συνέφη, ἐξηλέγχετο δὲ κατασιωπήσας 
ταύτην πρὸς ᾿4λέξανδρον, καίτοι δὶς ἐπὶ τὴν σκηνὴν 

1ο ὁσημέραι τὴν ᾿4λεξάνδρου φοιτῶν. καὶ Φιλώταν μὲν 8 
καταχοντισϑῆναι πρὸς τῶν Μακεδόνων καὶ ὅσοι ἄλλοι 

μετέσχον αὐτῷ τῆς ἐπιβουλῆς" ἐπὶ Παρμενίωνα δὲ 
σταλῆναι Πολυδάμαντα, ἕνα τῶν ἑταίρων, γράμματα 
φέροντα παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου πρὸς τοὺς στρατηγοὺς τοὺς 

16 ἐν Μηδίᾳ, Κλέανδρόν τε καὶ Σιτάλκην καὶ Μευ[ν]Ἴίδαν᾽ 

οὗτοι γὰρ ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, ἧς Παρμενίων ἦρχε, τεταγ- 
μένοι ἦσαν" καὶ πρὸς τούτων ἀποθανεῖν Παρμενίωνα, 4 

τυχὸν μὲν ὅτι οὐ πιστὸν ἐδόκει εἶναι ᾿4λέξανδρος Φι- 
λώτα ἐπιβουλεύοντος μὴ ξυμμετασχεῖν Παρμενίωνα τῷ 

20 παιδὶ τοῦ βουλεύματος. τυχὸν δὲ ὅτι. δἰ καὶ μὴ ξυμ- 

μετέσχε, σφαλερὸς ἤδη ἦν περιὼν Παρμενίων τοῦ παι- 

δὸς αὐτοῦ ἀνῃρημένου, ἐν τοσαύτῃ ὧν ἀξιώσει παρά 

τε αὐτῷ ᾿4λεξάνδρῳ καὶ ἐς τὸ ἄλλο στράτευμα, μὴ ὅτι 
τὸ Μακεδονικόν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ξένων, ὧν πολ- 

45 λάχις καὶ ἐν μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος κατὰ πρόσταξιν 
τὴν 4λεξάνδρου ξὺν χάριτι ἐξηγεῖτο. 

“Δέγουσι δὲ καὶ ᾿μύνταν τὸν ᾿ἀνδρομένους κατὰ 3 

τὸν αὐτὸν χρόνον ὑπαχϑῆναι ἐς κρίσιν καὶ Πολέμωνα 
καὶ Ἄτταλον καὶ Σιμμίαν τοὺς ᾿Αμύντου ἀδελφούς, ὡς 

80 ξυμμετασχόντας καὶ αὐτοὺς τῆς ἐπιβουλῆς τῆς κατ᾽ 

᾿4λεξάνδρου κατὰ πίστιν τε καὶ ἑταιρίαν τὴν Φιλώτα, 

σι 
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εῷ καὶ ἐδόκει πιστοτέρα ἡ ἐπιβουλὴ ἐς τὸ πλῆϑος. ὅτι 

Πολέμων, εἷς τῶν ἀδελφῶν τῶν ᾿Αμύντου, ξυλληφϑέν- 

τος Φιλώτα ἔφυγεν ἐς τοὺς πολεμίους. ἀλλ᾽ Ἀμύντας 

γε ξὺν τοῖς ἀδελφοῖς ὑπομείνας τὴν δίκην καὶ ἀπο- 
λογησάμδνος ἐν Μακεδόσι καρτερῶς ἀφίεται τῆς αἰτίας" 

καὶ εὐθὺς ὡς ἀπέφυγεν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἠξίωσεν ἐφεϑῆ- 

ναί οἱ ἐλϑεῖν παρὰ τὸν ἀδελφὸν καὶ ἐπαναγαγεῖν 
αὐτὸν παρ᾽ 4λέξανδρον᾽ καὶ οἱ Μακεδόνες ξυγχωροῦσιν. 
ὁ δὲ ἀπελϑὼν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ τὸν Πολέμωνα ἐπανήγαγε" 
καὶ ταύτῃ πολὺ ἔτι μᾶλλον ἢ πρόσϑεν ἔξω αἰτίας ἐφάνη 
Αμύντας. ἀλλὰ ὀλίγον γὰρ ὕστερον κώμην τινὰ πο- 

λιορκῶν τοξευϑεὶς ἐκ τῆς πληγῆς ἐτελεύτησεν, ὥστε 
οὐδὲν πλέον αὐτῷ γίγνεται τὴν κρίσιν ἀποφυγόντι ὅτι 

μὴ ἀγαϑῷ νομιξομένῳ ἀποϑανεῖν. 

“4λέξανδρος δέ, καταστήσας ἐπὶ τοὺς ἑταίρους ἷπ- 
πάρχας δύο, ἩΗφαιστίωνά τε τὸν ᾿'ἀμύντορος καὶ Κλεῖτον 

τὸν Ζρωπίδου, καὶ δίχα διελὼν τὴν τάξιν τῶν ἑταίρων, 
ὅτι οὐδὲ φίλτατον ἂν ἠβούλετο ἕνα τοσούτων ἱππέων, 

ἄλλως τε καὶ τῶν κρατίστων τοῦ παντὸς ἱππικοῦ κατά 

τε ἀξίωσιν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν, ἐξηγεῖσϑαι, ἀφικνεῖ- 

ται ἐς τοὺς πάλαι μὲν ᾿ἀριάσπας καλουμένους, ὕστερον 

δὲ Εὐεργέτας ἐπονομασϑέντας, ὅτι Κύρῳ τῷ Καμβύσου 
ξυνεπελάβοντο τῆς ἐς Σκύϑας ἐλάσεως. καὶ τούτους 

᾿λέξανδοος ὧν τε ἐς Κῦρον ὑπῆρξαν οἱ πρόγονοι 
αὐτῶν τιμήσας καὶ αὐτοὺς καταμαϑὼν ἄνδρας οὐ κατὰ 

τοὺς ἄλλους τοὺς ταύτῃ βαρβάρους πολιτεύοντας, ἀλλὰ 

τοῦ δικαίου ἴσα καὶ τοῖς χρατίστοις τῶν Ἑλλήνων 
μδταποιουμένους, ἐλδυϑέρους τε ἀφῆκεν καὶ χώραν τῆς 
ὁμόρου ὅσην αὐτοὶ σφίσιν ἤτησαν, οὐ πολλὴν δὲ οὐδ᾽ 

9 

ῶ-. 

ϑι 
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αὐτοὶ ἤτησαν, προσέϑηκεν. ἐνταῦϑα ϑύδας τῷ ̓ 4πόλλωνι 90 
Ζημήτριον μὲν ἕνα τῶν σωματοφυλάκων ὑποπτεύσας 
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μετασχεῖν Φιλώτᾳ τῆς ἐπιβουλῆς ξυνέλαβε' σωματοφύλακα 

δὲ ἀντὶ Ζημητρίου ἀπέδειξε Πτολεμαῖον τὸν Δάγου. 
Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος προήξδι ὡς ἐπὶ Βάκτρα τε 328 

καὶ Βῆσσον, ΖΙράγγας τὲ καὶ Γαδρωσοὺς ἐν τῇ παρόδῳ 
6 παραστησάμενος. παρεστήσατο δὲ καὶ τοὺς ᾿ἀραχώτας 

καὶ σατράπην κατέστησεν ἐπ᾽ αὐτοῖς Μένωνα. ἐπῆλϑε 
δὲ καὶ τῶν ᾿Ινδῶν τοὺς προσχώρους ᾿“ραχώταις. ξύμ- 
πανταὰ δὲ ταῦτα τὰ ἔϑνη διὰ χιόνος τε πολλῆς καὶ 
ξὺν ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων καὶ τῶν στρατιωτῶν τα- 

1ο λαιπωρίᾳ ἐπῆλϑε. μαϑὼν δὲ τοὺς ᾿ἀρείους αὖϑις ἀφ- 
ἑστάναι, Σατιβαρξάνου ἐς τὴν χώραν αὐτῶν ἐμβαλόντος 
σὺν ἱππεῦσι δισχιλίοις, οὗς παρὰ Βήσσου ἔλαβεν, 
ἀποστέλλδι παρ᾽ αὐτοὺς ᾿ἀρτάβαξόν τε τὸν Πέρσην 
καὶ ᾿Εριγύϊον καὶ Κάρανον τῶν ἑταίρων. προσέταξε 

ι6 δὲ καὶ Φραταφέρνην τὸν τῶν Παρϑυαίων δατράπην 
ξυνεμβαλεῖν αὐτοῖς ἐς τοὺς ““ρείους. καὶ γίγνεται μάχη 

τοῖς ἀμφὶ ᾿Εριγύϊον καὶ Κάρανον πρὸς Σατιβαρξάνην 

καρτερά, οὐδὲ πρόσϑεν οἱ βάρβαρον ἐνέκλιναν πρὶν 
Σατιβαρξάνην ξυμπεσόντα ᾿Εριγυΐῷ πρὸς ᾿Εριγυΐου 

40 πληγέντα δόρατι ἐς τὸ πρόσωπον ἀποϑανεῖν. τότε δὲ 

ἐγκλίναντες οἱ βάρβαροι προτροπάδην ἔφευγον. 
Ἂν τούτῳ δὲ ᾿4λέξανδρος πρὸς τὸν Καύκασον τὸ: 

ὄρος ἦγεν, ἵνα καὶ πόλιν ἔκτισε καὶ ὠνόμασεν ᾿4λεξάν- 
δρειαν᾽ καὶ ϑύσας ἐνταῦϑα τοῖς ϑεοῖς ὅσοις νόμος 

45 αὐτῷ ὑπερέβαλε τὸ ὄρος τὸν Καύκασον, σατράπην μὲν 
τῇ χώρᾳ ἐπιτάξας Προέξην, ἄνδρα Πέρόην, τῶν δὲ 

ἑταίρων Νειλόξενον τὸν Σατύρου ἐπίσκοπον ξὺν στρα- 
τιᾷ ἀπολιπών. 

Τὸ δὲ ὄρος ὁ Καύχασος ὑψηλὸν μέν ἐστιν ὥσπερ ὅ 

80 τί ἄλλο τῆς ᾿Ασίας, ὡς λέγει ᾿ἀριστόβουλος, ψιλὸν δὲ 
τὸ πολὺ αὐτοῦ τό γε ταύτῃ. μακρὸν γὰρ ὄρος παρα- 
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τέταται ὁ Καύκασος, ὥστε καὶ τὸν Ταῦρον τὸ ὅρος, 
ὃς δὴ τὴν Κιλικίαν τε καὶ Παμφυλίαν ἀπείργει, ἀπὸ 

τοῦ Καυχάσου εἶναι λέγουσι καὶ ἄλλα ὄρη μεγάλα, 
ἀπὸ τοῦ Καυχάσου διακδχριμένα ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἐπ- 
ὠνυμίᾳ κατὰ ἤϑη τὰ ἑκάστων. ἀλλὰ ἔν γε τούτῳ τῷ 
Καυκάσῳ οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ τέρμινϑοι πεφύκασι καὶ 
σίλφιον, ὡς λέγει ᾿ἀριστόβουλος" ἀλλὰ καὶ ὃς ἐπῳκεῖτο 
πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ πρόβατα πολλὰ καὶ κτήνη 

ἐνέμοντο, ὅτι καὶ χαίρουσι τῷ σιλφίῳ τὰ πρόβατα, καὶ 
δὶ ἐκ πολλοῦ πρόβατον σιλφίου αἴσϑοιτο, καὶ ϑεῖ ἐπ᾽ 
αὐτὸ καὶ τό τε ἄνϑος ἐπινέμεται καὶ τὴν ῥίξαν ἀν- 
ορύττον καὶ ταύτην κατεσϑίει. ἐπὶ τῷδε ἐν Κυρήνῃ 
ὡς μακροτάτω ἀπελαύνουσι τὰς ποίμνας τῶν χωρίων, 

ἵνα αὐτοῖς τὸ σίλφιον φύεται. οἱ δὲ καὶ περιφράσσουσι 

τὸν χῶρον, τοῦ μηδὲ δὶ πελάσειεν αὐτῷ πρόβατα, 
δυνατὰ γενέσϑαν εἴσω παρελθεῖν, ὅτι πολλοῦ ἄξιον 
Κυρηναίοις τὸ σίλφιον. 

Βῆσσος δὲ ἔχων ἀμφ᾽ αὑτὸν Περσῶν τε τοὺς μετα- 
σχόντας αὐτῷ τῆς ΖΙαρδίου συλλήψεως καὶ αὐτῶν 

Βακτρίων ἐς ἑπτακισχιλίους καὶ Ζάας τοὺς ἐπὶ τάδε 

τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ ἐποιχοῦντας ἔφϑειρξ τὴν ὑπὸ 

τῷ ὕρει τῷ Καυκάσῳ, ὡς ἐρημίᾳ τε τῆς χώρας τῆς ἐν 
μέσῳ αὑτοῦ τε καὶ ᾿4λεξάνδρου καὶ ἀπορίᾳ τῶν ἐπι- 
τηδείων ἀπείρξων ᾿4λέξανδρον τοῦ μὴ ἐλαύνειν πρόσω. 
ἀλλὰ ᾿4λέξανδρος ἤλαυνεν οὐδὲν μεῖον, χαλεπῶς μὲν 

διά τε χιόνος πολλῆς καὶ ἐνδείᾳ τῶν ἀναγκαίων, ἤξι 
δὲ ὅμως. Βῆσσος δέ, ἐπεὶ ἐξηγγέλλετο αὐτῷ οὐ πόρρω 

ἤδη ὧν ᾿4λέξανδρος, διαβὰς τὸν Ὄξον ποταμὸν τὰ μὲν 
πλοῖα ἐφ᾽ ὧν διέβη κατέκαυσεν, αὐτὸς δὲ ἐς Ναύτακα 

30 

10 τῆς Σογδιανῆς χώρας ἀπεχώρει. εἴποντο δὲ αὐτῷ οἵ 0 
τὲ ἀμφὶ Σπιταμένην καὶ Ὀξυάρτην, ἔχοντες τοὺς ἐκ 
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τῆς Σογδιανῆς ἱππέας, καὶ Ζ΄άαι οἱ ἀπὸ τοῦ Τανάϊδος. 

οἱ δὲ τῶν Βακτρίων ἱππεῖς ὡς φεύγειν ἐγνωκότα ἔμα- 
ϑον Βῆσσον, ἄλλος ἄλλῃ ἐπὶ τὰ σφῶν ἕκαστοι ἀπηλ- 
λάγησων. 

ὃ 4λέξανδρος δὲ ἐς ΖΙράψακα ἀφικόμενος καὶ ἀναπαύ- 99 

ὅσας τὴν στρατιὰν ἐς '“Δορνόν τὸ ἦγε καὶ Βάκτρα, αἵ δὴ 
μέγισταί εἶσι πόλεις ἔν τῇ Βαχτρίων χώρᾳ. καὶ ταύ- 
τας τὲ ἐξ ἐφόδου ἔλαβε καὶ φυλακὴν ἐν τῇ ἄκρᾳ τῆς 
Ἀόρνου ἀπέλιπε καὶ ἐπὶ ταύτης ᾿ἀρχέλαον τὸν ᾿«νδρό- 

1το χλου τῶν ἑταίρων᾽ τοῖς δὲ ἄλλοις Βαχτρίοις οὐ χαλε- 

πῶς προσχωρήσασιν ἐπέταξε σατράπην ᾿ἀρτάβαξον τὸν 

Πέρσην. 

«Αὐτὸς δὲ ἦγεν ὡς ἐπὶ τὸν Ὄξον ποταμόν. ὁ δὲ 2 
Ὄξος ῥέει μὲν ἐκ τοῦ ὄρους τοῦ Καυχάσου, ἔστι δὲ 

ι6 ποταμῶν μέγιστος τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ὅσους γε δὴ .4λέξ- 
ανδρος καὶ οἱ ξὺν ᾿4λεξάνδρῳ ἐπήἤήλϑοι, πλὴν τῶν Νν- 

δῶν ποταμῶν᾽ οἱ δὲ Ἰνδοὶ πάντων ποταμῶν μέγιστοί 

εἶσιν. ἐξίησι δὲ ὃ Ὄξος ἐς τὴν μεγάλην θάλασσαν 

τὴν κατὰ Ὑρκανίαν. διαβάλλειν δὲ ἐπιχειροῦντι αὐτῷ 8 

40 τὸν ποταμὸν πάντῃ ἄπορον ἐφαίνετο" τὸ μὲν γὰρ εὖρος 
ἦν ἐς ἕξ μάλιστα σταδίους, βάϑος δὲ οὐ πρὸς λόγον 

τοῦ εὔρους, ἀλλὰ πολὺ δή τι βαϑύτερος καὶ ψαμμώ- 
δηὴς καὶ ῥεῦμα ὀξύςς), ὡς τὰ καταπηγνύμενα πρὸς 

αὐτοῦ τοῦ ῥοῦ ἐκστρέφεσϑαι ἐκ τῆς γῆς οὐ χαλεπῶς, 
46 οἷ. δὴ οὐδὲ βεβαίως κατὰ τῆς ψάμμου ἱδρυμένα. 

ἄλλως τε καὶ ἀπορία ὕλης ἐν τοῖς πόνοις ἦν καὶ τριβὴ 4 
πολλὴ ἐφαίνετο, εἰ μακρόϑεν μετίοιδεν ὅσα ἐς γεφύρω- 

σιν τοῦ πόρου. ξυναγαγὼν οὖν τὰς διφϑέρας, ὑφ᾽ αἷς 
ἐσκήνουν οἱ στρατιῶται, φορυτοῦ ἐμπλῆσαί ἐκέλδυσεν 

80 ὡς ξηροτάτου καὶ καταδῆσαί τὸ καὶ ξυρράψαν ἀκριβῶς, 
τοῦ μὴ ἐσδύεσϑαι ἐς αὐτὰς τοῦ ὕδατος. ἐμπλησϑεῖσαι 
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ὃὲ χαὶ ξυρραφεῖδσαι ἱκαναὶ ἐγένοντο διαβιβάσαι τὴν 
στρατιὰν ἐν πέντε ἡμέραις. 

Πρὶν δὲ διαβαίνειν τὸν ποταμὸν τῶν τε Μακεδό- 
νῶν ἐπιλέξας τοὺς πρεσβυτάτους καὶ ἤδη ἀπολέμους 

καὶ τῶν Θεσσαλῶν τοὺς ἐϑελοντὰς καταμείναντας ἐπ᾽ 

οἴκου ἀπέστειλεν. ἐκπέμπει δὲ καὶ Στασάνορα, ἕνα 
τῶν ἑταίρων, ἐς ̓ ἀρείους, προστάξας ᾿Δρσάκην μὲν τὸν 
σατράπην τῶν ἀρείων ξυλλαβεῖν, ὅτι ἐθελοκακεῖν αὐτῷ 
᾿Ἰρσάκης ἔδοξεν, αὐτὸν δὲ σατράπην εἶναι ἀντ᾽ ἐκείνου 

Ἀρείων. 10 
Περάσας δὲ τὸν Ὄξον ποταμὸν ἦγε κατὰ σπουδήν, 

ἵνα Βῆσσον εἶναι ξὺν τῇ δυνάμει ἐπυνθάνετο. καὶ ἐν 
τούτῳ ἀφικνοῦνται παρὰ Σπιταμένους καὶ Ζαταφέρνου 

πρὸς αὐτὸν ἀγγέλλοντες, ὅτι Σπιταμένης καὶ Δαταφέρ- 
νης. εἰ πεμφϑείη αὐτοῖς καὶ ὀλίγη στρατιὰ καὶ ἡγεμὼν 15 

τῇ στρατιᾷ, ξυλλήψονται Βῆσσον καὶ παραδώσουσιν 

᾿4λεξάνδρῳ᾽ ἐπεὶ καὶ νῦν ἀδέσμῳ φυλακῇ φυλάσσεσϑαι 
πρὸς αὐτῶν Βῆσσον. ταῦτα ὡς ἤκουσεν ᾿4λέξανδρος, 
αὐτὸς μὲν ἀναπαύων ἦγε τὴν στρατιὰν σχολαίτερον ἢ 
πρόσϑεν, Πτολεμαῖον δὲ τὸν Μάγου ἀποστέλλει τῶν 50 
τὸ ἑταίρων ἱππαρχίας τρεῖς ἄγοντα καὶ τοὺς ἱππακον- 
τιστὰς ξύμπαντας, πεξῶν δὲ τήν τε Φιλώτα τάξιν καὶ 

τῶν ὑπασπιστῶν χιλιαρχίαν μίαν καὶ τοὺς ᾿Δγριᾶνας 
πάντας καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺς ἡμίσεας, σπουδῇ ἐλαύ- 

νεῖν κελεύσας ὡς Σπιταμένην τε καὶ Ζαταφέρνην. καὶ 30 

Πτολεμαῖος ἤει ὡς ἐτέτακτο, καὶ διελϑὼν ἐν ἡμέραις 
τέτταρσι σταϑμοὺς δέκα ἀφικνεῖται ἐς τὸ στρατόπεδον, 
οὗ τῇ προτεραίᾳ ηὐλισμένοι ἦσαν οἱ ἀμφὶ τὸν Σίπιτα- 
μένην βάρβαροι. 

80 ᾿Ενταῦϑα ἔμαϑε Πτολεμαῖος ὅτι οὐ βεβαία τῷ :0 

Σπιταμένει καὶ “Ζαταφέρνῃ ἡ γνώμη ἐστὶν ἀμφὶ τῇ 

σι 
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παραδόσει τοῦ Βήσσου. τοὺς μὲν δὴ πεζοὺς κατέλιπε, 

προστάξας ἔπεσϑαι ἐν τάξει, αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς ἱππεῦ- 

σιν ἐλάσας ἀφίκετο πρὸς κώμην τινά, ἵνα ὁ Βῆσσος 

ἦν ξὺν ὀλίγοις στρατιώταις. οἱ γὰρ ἀμφὶ τὸν Σπιτα- 3 

6 μένην μεταχεχωρήχεσαν ἤδη ἐκεῖϑεν, καταιδεσϑέντες 
αὐτοὶ παραδοῦναι τὸν Βῆσσον. Πτολεμαῖος δὲ περι- 

στήσας ἐν κύκλῳ τῆς κώμης τοὺς ἱππέας (ἦν γάρ τι 
καὶ τεῖχος περιβεβλημένον καὶ πύλαι κατ᾽ αὐτό) ἐπεκη- 
ρυχεύετο τοῖς ἐν τῇ κώμῃ βαρβάροις ἀπωϑεῖς σφᾶς 

1 ἀπαλλάσσεσϑαι παραδόντας Βῆσσον. οἱ δὲ ἐδέχοντο 
τοὺς ξὺν Πτολεμαίῳ ἐς τὴν κώμην. καὶ Πτολεμαῖος 
ξυλλαβὼν Βῆσσον ὀπίδω ἐπανῇει. προπέμψας δὲ ἤρετο 

᾿Αλέξανδρον, ὅπως χρὴ ἐς ὄψιν ἄγειν 4λεξάνδρου Βῆσσον. 

καὶ ᾿4λέξανδρος γυμνὸν ἐν κλοιῷ δήσαντα οὕτως ἄγειν 

ι5 ἐκέλευσε καὶ καταστήσαντα ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ, ἧ αὐτός 
τε χαὶ ἡ στρατιὰ παρελεύδεσϑαι ἔμελλε. καὶ Πτολε- 
μαῖος οὕτως ἐποίησεν. 

“λέξανδρος δὲ ἰδὼν τὸν Βῆσσον ἐπιστήσας τὸ ἅρμα 4 

ἥρετο ἀνθ᾽ ὕτου τὸν βασιλέα τὸν αὑτοῦ καὶ ἅμα καὶ 

40 οἰκεῖον καὶ εὐεργέτην γενόμενον ΖΙαρεῖον τὰ μὲν πρῶτα 
ξυνέλαβε καὶ δήσας ἦγεν, ἔπειτα ἀπέχτεινΕΣ. καὶ ὃ 
Βῆσσος οὐ μόνῳ οἷ ταῦτα δόξαντα πρᾶξαι ἔφη, ἀλλὰ 
ξὺν τοῖς τότε ἀμφὶ Ζαρεῖον οὖσιν, ὡς σωτηρίαν σφίσιν 
εὑρέσϑαι παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου. ᾿4λέξανδρος δὲ ἐπὶ τοῖσδε 

45 μαστιγοῦν ἐκέλευεν αὐτὸν καὶ ἐπιλέγειν τὸν κήρυκα 
ταὐτὰ ἐκεῖνα ὅσα αὐτὸς τῷ Βήσσῳ ἐν τῇ πύστει ὠνεί- 
δισε. Βῆσσος μὲν δὴ οὕτως αἰκισϑεὶς ἀποπέμπεται ἐς 

Βάκτρα ἀποθανούμενος. καὶ ταῦτα Πτολεμαῖος ὑπὲρ Ῥοῖοα 

Βήσσου ἀνέγραψεν" ᾿Αἀριστόβουλος δὲ τοὺς ἀμφὶ Σέπι- Ατίδιον. 
80 ταμένην τὲ καὶ ΖΙαταφέρνην Πτολεμαίῳ ἀγαγεῖν Βῆσσον 

καὶ παραδοῦναι ᾿Δλεξάνδρῳ γυμνὸν ἐν κλοιῷ δήσαντας. 
ΑΞΒΒΙΑΝΠῚ ΑΝΑΒΑΒΙΒ θᾶ. ΒΟΟ8. Βᾶ. ταΐπου. 10 
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᾿4λέξανδρος δὲ ἀναπληρώσας τὸ ἱππικὸν ἐκ τῶν 

αὐτόϑεν ἵππων (πολλοὶ γὰρ αὐτῷ ἵπποι ἔν τε τῇ ὑπερ- 
βολῇ τοῦ Καυκάσου καὶ ἐν τῇ ἐπὶ τὸν Ὄξον τὸ καὶ 
ἀπὸ τοῦ Ὄξου πορείᾳ ἐξέλιπον) ὡς ἐπὶ Μαράκανδα 
ἦγε᾽ τὰ δέ ἐστι βασίλεια τῆς Σογδιανῶν χώρας. ἔνϑεν 
δὲ ἐπὶ τὸν Τάναϊν ποταμὸν προήει. τῷ δὲ Τανάϊδι 
τούτῳ, ὃν δὴ καὶ Ὀρξάντην ἄλλῳ ὀνόματι πρὸς τῶν 

Ατίβίου. ἐπιχωρίων βαρβάρων καλεῖσϑαιν λέγει ᾿ἀριστόβουλος, 

8 
Ἡδοτχοά. 

αἷ πηγαὶ μὲν ἐκ τοῦ Καυκάδου ὄρους καὶ αὐτῷ εἰσιν" 
ἐξίησι δὲ καὶ οὗτος ὃ ποταμὸς εἰς τὴν Ὑρχανίαν ϑά- 

λαόσαν. ἄλλος δὲ ἂν εἴη Τάναϊς ὑπὲρ ὅτου λέγει 

Ἰοτοᾶ, “Πρόδοτος ὁ λογοποιὸς ὄγδοον εἶναι τῶν ποταμῶν τῶν 

9 

10 

11 

ὦ .ν 

Σκυϑικῶν Τάναϊν, καὶ ῥέειν μὲν ἐκ λίμνης μεγάλης 
ἀνίσχοντα, ἐκδιδόναι δὲ ἐς μείξω ἔτι λίμνην, τὴν κα- 
λουμένην Μαιῶτιν" καὶ τὸν Τάναϊν τοῦτον δἰσὶν οἵ 

ὅρον ποιοῦσι τῆς «σίας καὶ τῆς Εὐρώπης, οἷς δὴ ἀπὸ 

τοῦ μυχοῦ τοῦ πόντου τοῦ Ηὐξείνου ἡ λίμνη τὲ ἡ 

Μαιῶτις καὶ ὃ ἐς ταύτην ἐξιεὶς ποταμὸς ὃ Τάναις 

οὗτος διδίργει τὴν ᾿4σίαν καὶ τὴν Εὐρώπην, καϑάπερ 
ἡ κατὰ Γάδειρά τε καὶ τοὺς ἀντιπέρας Γαδείρων Δί- 
βυας τοὺς Νομάδας: ϑάλασσα τὴν “ιβύην αὖ καὶ τὴν 

Εὐρώπην διείργει, οἷς γε δὴ ἡ Διβύη ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας 

τῆς ἄλλης τῷ Νείλῳ ποταμῷ διακέκριται. 
᾿Ενταῦϑα ἀποσκεδασϑέντες τινὲς τῶν Μακεδόνων 

ἐς προνομὴν κατακόπτονται πρὸς τῶν βαρβάρων οἱ 

δὲ δράσαντες τὸ ἔργον ἀπέφυγον ἐς ὄρος τραχύτατον 
καὶ πάντῃ ἀπότομον' ἦσαν δὲ τὸ πλῆϑος ἐς τρισμυ- 
ρίους. καὶ ἐπὶ τούτους ᾿4λέξανδρος τοὺς κουφοτάτους 

τῆς στρατιᾶς ἀναλαβὼν ἦγεν. ἔνϑα δὴ προσβολαὶ 
πολλαὶ ἐγίγνοντο τοῖς Μακεδόσιν ἐς τὸ ὄρος" καὶ τὰ 
μὲν πρῶτα ἀπεκρούοντο βαλλόμενοι ἐκ τῶν βαρβάρων, 

80 
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καὶ ἄλλοι τε πολλοὺ τραυματίαν ἐγένοντο καὶ αὐτὸς 

᾿ζλέξανδρος ἐς τὴν κνήμην τοξεύεται διαμπὰξ καὶ τῆς 

περόνης τι ἀποϑραύεταν αὐτῷ ἐκ τοῦ τοξεύματος. 

ἀλλὰ καὶ ὃς ἔλαβέ τε τὸ χωρίον, καὶ τῶν βαρβάρων 
5οἱ μὲν αὐτοῦ κατεχόπησαν πρὸς τῶν ΜΜιακεδόνων, 
πολλοὶ δὲ καὶ κατὰ τῶν πετρῶν ῥίψαντες σφᾶς ἀπ- 

ἔϑανον, ὥστε ἐκ τρισμυρίων οὐ πλείους ἀποσωϑῆναι 
ὀκτακισχιλίων. 

10" 
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ΑΡΡΙΑΝΟΥ͂ 

ΑΠΕΞΑΝΖΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣΙ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

Οὐ πολλαῖς δὲ ἡμέραις ὕστερον ἀφικνοῦνται παρ᾽ 
᾿λέξανδρον πρέσβεις παρά τε Σκυϑῶν τῶν ᾿4βίων 

ΤΥ ἢ 
ΧΙΙΠ ὁ 

καλουμένων, (οὺς καὺ Ὅμηρος δικαιοτάτους ἀνθρώπους 

εἰπὼν ἐν τῇ ποιήσει ἐπήνεσεν" οἰκοῦσι δὲ ἔν τῇ ᾿4σίᾳ 
οὗτοι αὐτόνομοι, οὐχ ἥκιστα διὰ πενίαν τὸ καὶ δικαιό- 

τηταὶ καὶ παρὰ τῶν ἐκ τῆς Εὐρώπης Σκυϑῶν, οἱ δὴ 
τὸ μέγιστον ἔϑνος [Σκυϑικὸν] ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἐποικοῦσιν. 
καὶ τούτοις ξυμπέμπει ᾿4λέξανδρος τῶν ἑταίρων, πρό- 
φασιν μὲν κατὰ πρεσβείαν φιλίαν ξυνϑησομένους, ὁ 
δὲ νοῦς τῆς πομπῆς ἐς κατασκοπήν τι μᾶλλον ἔφερε 
φύσεώς τε τῆς χώρας τῆς Σχυϑικῆς καὶ πλήϑους αὐτῶν 

καὶ νομαίων καὶ ὁπλίσεως, ἥντινα ἔχοντες στέλλονται 
ἐς τὰς μάχας. 

«αὐτὸς δὲ πρὸς τῷ Τανάϊδι ποταμῷ ἐπενόει πόλιν 
οἰκίσαι, καὶ ταύτην ἑαυτοῦ ἐπώνυμον. ὅ τε γὰρ χῶρος 
ἐπιτήδειος αὐτῷ ἐφαίνετο αὐξῆσαι ἐπὶ μέγα τὴν πόλιν 
καὶ ἐν καλῷ οἰκισϑήσεσϑαν τῆς ἐπὶ Σκύϑας, εἴποτε 
ξυμβαίνοι, ἐλάσεως καὶ τῆς προφυλακῆς τῆς χώρας 

πρὸς τὰς καταδρομὰς τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐπ- 

οἰκούντων βαρβάρων. ἐδόκει δ᾽ ἂν καὶ μεγάλη γενέσϑαι 

ἡ πόλις πλήϑει τε τῶν ἐς αὐτὴν ξυνοικιξομένων καὶ 

τοῦ ὀνόματος τῇ λαμπρότητι. καὶ ἐν τούτῳ οἱ πρόσ- 
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χῶροι τῷ ποταμῷ βάρβαροι τούς τε τὰ φρούρια ἐν ταῖς 

πόλεσι σφῶν ἔχοντας στρατιώτας τῶν Μακεδόνων ξυλ- 
λαβόντες ἀπέχτειναν καὶ τὰς πόλεις ἐς ἀσφάλειάν τινα 

μᾶλλον ὠχύρουν. ξυνεπελάβοντο δὲ αὐτοῖς τῆς ἀπο- 

5 στάσεως καὶ τῶν Σογδιανῶν οἱ πολλοί, ἐπαρϑέντες 
πρὸς τῶν ξυλλαβόντων Βῆσσον, ὥστε καὶ τῶν Βακ- 
τριανῶν ἔστιν οὕς σφισιν οὗτοι ξυναπέστησαν, εἴτε δὴ 

καὶ δείσαντες ᾿4λέξανδρον, εἴτε καὶ λόγον ἐπὶ τῇ ἀπο- 
στάσει διδόντες, ὅτι ἐς ἕνα ξύλλογον ἐπηγγέλκει ᾿4λέξ- 

ιοανδρος ξυνελθεῖν τοὺς ὑπάρχους τῆς χώρας ἐκείνης 
δὶς Ζαρίασπα, τὴν μεγίστην πόλιν, ὡς ἐπ᾽ ἀγαϑῷ 

οὐδενὶ τοῦ ξυλλόγου γιγνομένου. 

Ταῦτα ὡς ἀπηγγέλϑη ᾿4λεξάνδρῳ, παραγγείλας τοῖς 
πεξοῖς κατὰ λόχους κλίμακας ποιεῖσϑαι ὅσας) ἑκάστῳ 

16 λόχῳ ἐπηγγέλϑησαν, αὐτὸς μὲν ἐπὶ τὴν πρώτην ἀπὸ 
τοῦ στρατοπέδου ὁρμηϑέντι πόλιν προὐχώρει, ἡ ὄνομα 
ἦν Γάξα᾽ ἐς γὰρ ἑπτὰ πόλεις ξυμπεφδυγέναι ἐλέγοντο 
οἱ ἐκ τῆς χώρας βάρβαροι᾽ Κρατερὸν δὲ ἐκπέμπει πρὸς 
τὴν καλουμένην Κυρούπολιν, ἥπερ μεγίστη πασῶν 

8:0 καὶ ἐς αὐτὴν οἱ πλεῖστοι ξυνειλεγμένοι ἦσαν τῶν βαρ- 
βάρων. παρήγγελτο δὲ αὐτῷ στρατοπεδεῦσαι πλησίον 

τῆς πόλεως καὶ τάφρον τὲ ἐν κύκλῳ αὐτῆς ὀρύξαι καὶ 

χάρακα περιβαλέσϑαν καὶ τὰς μηχανὰς ὅσαις χρῆσϑαι 
ξυμπηγνύναι, ὡς πρὸς τοὺς ἀμφὶ Κρατερὸν τὴν γνώ- 

45 μην τετραμμένοι οἱ ἐκ τῆς πόλεως ταύτης ἀδύνατοι 
ὦσι ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ἐπωφελεῖν. αὐτὸς δὲ ἐπὶ τὴν 
Γάξαν ἐπεὶ ἀφίχετο, ὡς εἶχεν ἐξ ἐφόδου σημαίνει 
προσβάλλειν τῷ τείχει γηΐνῳ τὲ καὶ οὐχ ὑψηλῷ ὄντι, 
προσϑέντας ἐν κύκλῳ πάντοϑεν τὰς κλίμακας" οἱ δὲ 

80 σφενδονῆται αὐτῷ καὶ οἱ τοξόται τὸ καὶ ἀκοντισταὶ 

ὁμοῦ τῇ ἐφόδῳ τῶν πεξῶν ἐσηκόντιξον ἐς τοὺς προ- 

ει 

κε 
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μαχομένους ἀπὸ τοῦ τείχους καὶ βέλη ἀπὸ μηχανῶν 
ἠφίετο, ὥστε ὀξέως μὲν ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν βελῶν 
ἐγυμνώϑη τὸ τεῖχος τῶν προμαχομένων, ταχεῖα δὲ ἡ 

πρόσϑεσις τῶν κλιμάχων καὶ ἡ ἀνάβασις τῶν Μακε- 

δόνων ἡ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐγίγνετο. τοὺς μὲν δὴ ἄνδρας 

πάντας ἀπέκτειναν, οὕτως ἐξ ᾿4λεξάνδρου προστεταγ- 
μένον, γυναῖχας δὲ καὶ παῖδας καὶ τὴν ἄλλην λείαν 
διήρπασαν. ἔνϑεν δὲ εὐθὺς ἦγεν ἐπὶ τὴν δευτέραν 
ἀπ᾿ ἐκείνης πόλιν ῴφκισμένην, καὶ ταύτην τῷ αὐτῷ τε 
τρόπῳ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ λαμβάνει καὶ τοὺς ἁλόντας 
τὰ αὐτὰ ἔπραξεν. ὁ δὲ ἦγεν ἐπὶ τὴν τρίτην πόλιν, 
καὶ ταύτην τῇ ὑστεραίᾳ ἐπὶ τῇ πρώτῃ προσβολῇ 
εἷλεν. 

Ἐν ᾧ δὲ αὐτὸς ξὺν τοῖς πεζοῖς ἀμφὶ ταῦτα εἶχε, 

τοὺς ἱππέας ἐκπέμπει ἐς τὰς δύο τὰς πλησίον πόλεις 

προστάξας παραφυλάττειν τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔνδον, 

μήποτε τὴν ἅλωσιν αἰσϑόμενοι τῶν πλησίον πόλεων 

καὶ ἅμα τὴν αὑτοῦ οὐ διὰ μακροῦ ἔφοδον οἱ δὲ ἐς 
φυγὴν τραπέντες ἄποροι αὐτῷ διώκειν γένωνται. καὶ 
ξυνέβη τε οὕτως ὅπως εἴκασε, καὶ ἐν δέοντι ἐγένετο 
αὐτῷ ἡ πομπὴ τῶν ἱππέων. οἱ γὰρ τὰς δύο τὰς οὔπω 

ἑαλωκυίας πόλεις ἔχοντες τῶν βαρβάρων, ὡς καπνόν 
τε δἶδον ἀπὸ τῆς πρὸς] σφῶν πόλεως ἐμπιπραμένης καί 
τινες καὶ ἀπὸ τοῦ πάϑους αὐτοῦ διαφυγόντες αὐτάγ- 

γελον τῆς ἁλώσεως ἐγένοντο, ὡς τάχους ἕκαστοι εἶχον 

ἀθρόοι ἐκ τῶν πόλεων φεύγοντες ἐμπίπτουσιν ἐς τὸ 
στῖφος τῶν ἱππέων ξυντεταγμένον καὶ κατεκόπησαν οἱ 

πλεῖστοι αὐτῶν. 
Οὕτω δὴ τὰς πέντε πόλεις ἐν δυσὶν ἡμέραις ἑλών 

τε καὶ ἐξανδραποδισάμενος ἴξι ἐπὶ τὴν μεγίστην αὐτῶν 

τὴν Κύρου πόλιν. ἡ δὲ τετειχιόμένη τὰ ἦν ὑψηλο- 

80 
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τέρῳ τείχει ἤπερ αἱ ἄλλαι, οἷα δὴ ὑπὸ Κύρου οἰκισ- 
ϑεῖσα, καὶ τοῦ πλείστου καὶ μαχιμωτάτου τῶν ταύτῃ 

βαρβάρων ἐς ταύτην συμπεφευγότος οὐχ ὡσαύτως 
ῥαδία ἐξ ἐφόδου ἑλεῖν τοῖς Μακεδόσιν ἐγίγνετο. ἀλλὰ 

5 μηχανὰς γὰρ προσάγων τῷ τείχει ᾿4λέξανδρος ταύτῃ 
μὲν κατασείειν ἐπενόει τὸ τεῖχος καὶ κατὰ τὸ ἀξὶ 
παραρρηγνύμενον αὐτοῦ τὰς προσβολὰς ποιδῖσϑαι. 

αὐτὸς δὲ ὡς κατεῖδε τοὺς ἔχρους τοῦ ποταμοῦ, ὃς 
διὰ τῆς πόλεως χειμάρρους ὧν διέρχεται, ξηροὺς ἐν 

ιο τῷ τότε ὕδατος καὶ οὐ ξυνεχεῖς τοῖς τείχεσιν, ἀλλ᾽ 
οἵους παρασχεῖν πάροδον τοῖς στρατιώταις διαδῦναι 

ἐς τὴν πόλιν, ἀναλαβὼν τούς τὸ σωματοφύλακας καὶ 

τοὺς ὑπασπιστὰς καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς ᾿4γριᾶνας 

τετραμμένων τῶν βαρβάρων πρὸς τὰς μηχανὰς καὶ 

ι6 τοὺς ταύτῃ προσμαχομένους λανθάνει κατὰ τοὺς ἔχρους 
ξὺν ὀλίγοις τὸ πρῶτον παρελθὼν ἐς τὴν πόλιν" ἀναρ- 
ρήξας δὲ ἔνδοϑεν τῶν πυλῶν, αἵ κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον 
ἦσαν, δέχεται καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας δὐπετῶς. 
ἔνϑα δὴ οἱ βάρβαροι ἐχομένην ἤδη τὴν πόλιν αἰσϑό- 

80 μενον ἐπὶ τοὺς ἀμφὶ ᾿4λέξανδρον ὅμως ἐτράπησαν" καὶ 
γίνεταν προσβολὴ αὐτῶν καρτερά, καὶ βάλλεται λίϑῳ 

αὐτὸς ᾿4λέξανδρος βιαίως τήν τε κεφαλὴν καὶ τὸν 
αὐχένα καὶ Κρατερὸς τοξεύματι καὶ πολλοὶ ἄλλοι τῶν 

ἡγεμόνων" ἀλλὰ καὶ ὃς ἐξέωσαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς τοὺς 

45 βαρβάρους. καὶ ἐν τούτῳ οἱ κατὰ τὸ τεῖχος προσ- 

βεβληκότες ἔρημον ἤδη τὸ τεῖχος τῶν προμαχομένων 
αἱροῦσιν. ἐν μὲν δὴ τῇ πρώτῃ καταλήψει τῆς πόλεως 
ἀπέϑανον τῶν πολεμίων μάλιστα ἐς ὀκτακισχιλίους. 

οἱ δὲ λοιποί (ἦσαν γὰρ οἱ πάντες ἐς μυρίους καὶ 
80 πενταχισχιλίους μαχίμους οἱ ξυνεληλυϑότες) καταφεύ- 

γουσιν ἐς τὴν ἄκραν. καὶ τούτους περιστρατοπεδεύσας 
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᾿4λέξανδρος ἡμέραν μίαν ἐφρούρησεν᾽ οἱ δὲ ἐνδείᾳ 
5 ὕδατος ἐνεχείρισαν σφᾶς ᾿4λεξάνδρῳ. 

Ῥίοῖοι, Τὴν δὲ ἑβδόμην πόλυν ἐξ ἐφόδου ἔλαβε, Πτολε- 
Απείον. μαῖος μὲν λέγει, ὅτι αὐτοὺς σφᾶς ἐνδόντας, ᾿ἀριστό- 

βουλος δέ, ὅτι βίᾳ καὶ ταύτην ἐξεῖλεν καὶ ὅτι πάντας ὁ 
τοὺς καταληφϑέντας ἐν αὐτῇ ἀπέκτεινε. Πτολεμαῖος 

δὲ κατανεῖμαι λέγει αὐτὸν τοὺς ἀνθρώπους τῇ στρατιᾷ 
καὶ δεδεμένους κελεῦσαι φυλάσσεσϑαι ἔστ᾽ ἂν ἐκ τῆς 
χώρας ἀπαλλάττηται αὐτός, ὡς μηδένα ἀπολείπεσϑαι 

τῶν τὴν ἀπόστασιν πραξάντων. 10 
6. ἘἘΝν τούτῳ δὲ τῶν τε ἐκ τῆς ᾿4σίας Σκυϑῶν στρα- 

τιὰ ἀφικνεῖται πρὸς τὰς ὄχϑας τοῦ ποταμοῦ τοῦ Τα- 

γνάϊδος, ἀκούσαντες οἱ πολλοὶ αὐτῶν, ὅτι ἔστιν οἵ καὶ 

τῶν ἐπέκεινα τοῦ ποταμοῦ βαρβάρων ἀπ᾽ ᾿4λεξάνδρου 
ἀφεστᾶσιν, ὡς, εἰ δή τι λόγου ὃν ἄξιον νεωτερίξοιτο, 15 

καὶ αὐτοὶ ἐπιϑησόμενοι τοῖς Μακεδόσι. καὶ οἱ ἀμφὶ 

Σπιταμένην δὲ ἀπηγγέλϑησαν ὅτι τοὺς ἐν Μαρακάν- 
δοις καταλειφϑέντας ἐν τῇ ἄκρᾳ πολιορκοῦσιν. ἔνϑα 

δὴ ᾿4λέξανδρος ἐπὶ μὲν τοὺς ἀμφὶ Σπιταμένην ᾿ἀνδρό- 
μαχόν τε ἀποστέλλει καὶ Μενέδημον καὶ Κάρανον, 530 
ἱππέας μὲν ἔχοντας τῶν ἑταίρων ἐς ἑξήκοντα καὶ τῶν 
μισϑοφόρων ὀκτακοσίους, ὧν Κάρανος ἡγεῖτο, πεζοὺς 

δὲ μισϑοφόρους ἐς χιλίους πεντακοσίους᾽ ἐπιτάσσει δὲ 

αὐτοῖς Φαρνούχην τὸν ἑρμηνέα, τὸ μὲν γένος Δύκιον 

τὸν Φαρνούχην, ἐμπείρως δὲ τῆς τε φωνῆς τῶν ταύτῃ 56 
βαρβάρων ἔχοντα καὶ τὰ ἄλλα ὁμιλῆσαι αὐτοῖς δεξιὸν 
φαινόμενον. 

4 αὐτὸς δὲ τὴν πόλιν, ἣν ἐπενόει, τειχίσας ἐν ἡμέραις 

δἴκοσι καὶ ξυνοικίσας ἐς αὐτὴν τῶν τὲ Ἑλλήνων 
μισϑοφόρων καὶ ὅστις τῶν προσοικούντων βαρβάρων 80 

ἐθελοντὴς μετέσχε τῆς ξυνοικήσεως καί τινας καὶ τῶν 

«2 
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ἐκ τοῦ στρατοπέδου Μιακεδόνων, ὅσοι ἀπόμαχοι ἤδη 

ἦσαν, ϑύσας τοῖς ϑεοῖς ὡς νόμος αὐτῷ καὶ ἀγῶνα 

ἱππικόν τε καὶ γυμνικὸν ποιήσας, ὡς οὐκ ἀπαλλασδο- 

μένους ἑώρα τοὺς Σικύϑας ἀπὸ τῆς ὄχϑης τοῦ ποταμοῦ, 

5 ἀλλ᾽ ἐκτοξεύοντες ἐς τὸν ποταμὸν ἑωρῶντο οὐ πλατὺν 

ταύτῃ ὄντα, καί τινα καὶ πρὸς ὕβριν τοῦ ᾿Δλεξάνδρου 
βαρβαρικῶς ἐθϑρασύναντο, ὡς οὐκ ἂν τολμήσαντα 
Αλέξανδρον ἅψασϑαι Σκυθῶν ἢ μαϑόντα ἂν ὅτι περ 

τὸ διάφορον Σκύϑαις τε καὶ τοῖς ᾿4σιανοῖς βαρβάροις, 
ιο --- ὑπὸ τούτων παροξυνόμενος ἐπενόδι διαβαίνειν ἐπ᾽ 

αὐτοὺς καὶ τὰς διφϑέρας παρεσκεύαξεν ἐπὶ τῷ πόρῳ. 
ϑυομένῳ δὲ ἐπὶ τῇ διαβάσει τὰ ἱερὰ οὐκ ἐγίγνετο" 
ὁ δὲ βαρέως μὲν ἔφερεν οὐ γιγνομένων, ὅμως δὲ 

ἐχαρτέρει καὶ ἔμενεν. ὡς δὲ οὐκ ἀνίεσαν οἱ Σκύϑαι, 
ιὸ αὖϑις ἐπὶ τῇ διαβάσει ἐϑύετο, καὶ αὖ ἐς κίνδυνον 

αὐτῷ σημαίνεσθαι ᾿Δρίστανδρος ὁ μάντις ἔφραξεν" ὁ 
δὲ χρεῖσδσον ἔφη ἐς ἔσχατον κινδύνου ἐλθεῖν ἢ κατ- 
εστραμμένον ξύμπασαν ὀλίγου δεῖν τὴν ᾿Ασίαν γέλωτα 
εἷναι Σκύϑαις, καϑάπερ Ζαρεῖος ὁ Ξέρξου πατὴρ πάλαι 

40 ἐγένετο. ᾿Αρίστανδρος δὲ οὐκ ἔφη παρὰ τὰ ἐκ τοῦ 
ϑείου σημαινόμενα ἄλλα ἀποδείξεσϑαι, ὅτι ἄλλα ἐϑέλει 
ἀκοῦσαι ᾿4λέξανδρος. . 

Ὁ δέ, ὡς αἵ τε διφϑέρανι αὐτῷ παρεδσκευασμέναι 
ἦσαν ἐπὶ τῷ πόρῳ καὶ ὁ στρατὸς ἐξωπλισμένος ἐφειστή- 

86 κδι τῷ ποταμῷ, αἷ τε μηχαναὶ ἀπὸ ξυνϑήματος ἐξηκόν- 
τιξον ἐς τοὺς Σικύϑας παριππεύοντας ἐπὶ τῇ ὄχϑη καὶ 

ἔστιν οὗ αὐτῶν ἐτιτρώσκοντο ἐκ τῶν βελῶν, εἷς δὲ δὴ 
διὰ τοῦ γέρρου τε καὶ τοῦ ϑώρακος διαμπὰξ πληγεὶς 

πίπτει ἀπὸ τοῦ ἵππου, οἱ μὲν ἐξεπλάγησαν πρός τε 

49. τῶν βελῶν τὴν διὰ μαχροῦ ἄφεσιν καὶ ὅτι ἀνὴρ ἀγα- 
ϑὸς αὐτοῖς τετελευτήκει, καὶ ὀλίγον ἀνεχώρησαν ἀπὸ 
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τῆς ὄχϑης" ᾿Δλέξανδρος δὲ τεταραγμένους πρὸς τὰ βέλη 
ἰδὼν ὑπὸ σαλπίγγων ἐπέρα τὸν ποταμὸν αὐτὸς ἡγού- 
μδνος᾽ εἴπετο δὲ αὐτῷ καὶ ἡ ἄλλη στρατιά. πρῶτον 
μὲν δὴ τοὺς τοξότας καὶ σφενδονήτας ἀποβιβάσας 

σφενδονᾶν τὸ καὶ ἐκτοξεύειν ἐκέλευσεν ἐς τοὺς Σκύ- 

ϑας, ὡς μὴ πελάξειν αὐτοὺς τῇ φάλαγγι τῶν πεξῶν 
ἐκβαινούσῃ, πρὶν τὴν ἵππον αὐτῷ διαβῆναν πᾶσαν. 
ὡς δὲ ἀϑρόοι ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ ἐγένοντο, ἐφῆκεν ἐπὶ τοὺς 
Σκύϑας τὸ μὲν πρῶτον μίαν ἱππαρχίαν τῶν ξένων 
καὶ τῶν σαρισδσοφόρων ἴλας τέσσαρας" καὶ τούτους 

δεξάμενοι οἱ Σικύϑαι καὶ ἐς κύκλους περιϊππεύοντες 

ἔβαλλόν τε πολλοὶ ὀλίγους (καὶ αὐτοὶ οὐ χαλεπῶς 

διεφύγγανον. ᾿4λέξανδρος δὲ τούς τε τοξότας καὶ τοὺς 

᾿γριᾶνας καὶ τοὺς ἄλλους ψιλούς, ὧν Βάλακρος ἦρχεν, 
ἀναμίξας τοῖς ἱππεῦσιν ἐπῆγεν ἐπὶ τοὺς Σχύϑας. ὡς 

δὲ ὁμοῦ ἤδη ἐγίγνοντο, ἐλάσαι ἐκέλευσεν ἐς αὐτοὺς 

τῶν τε ἑταίρων τρεῖς ἱππαρχίας καὶ τοὺς ἱππακοντι- 

στὰς ξύμπαντας" καὶ αὐτὸς δὲ τὴν λοιπὴν ἵππον ἄγων 

σπουδῇ ἐνέβαλεν ὀρϑίαις ταῖς ἴλαις. οὔκουν ἔτι οἷοί 

τε ἦσαν ἐξελίσσειν τὴν ἱππασίαν ἐς κύχλους,. ὡς 
πρόσϑεν ἔτι" ὁμοῦ μὲν γὰρ ἡ ἵππος προσέκειτο αὐτοῖς, 
ὁμοῦ δὲ οἱ ψιλοὶ ἀναμεμιγμένοι τοῖς ἱππεῦσιν οὐκ 

εἴων τὰς ἐπιστροφὰς ἀσφαλεῖς ποιεῖσϑαι. ἔνϑα λαμπρὰ 
ἤδη φυγὴ τῶν Σκυϑῶν ἦν" καὶ πίπτουσι μὲν αὐτῶν 
ἐς χιλίους καὶ εἷς τῶν ἡγεμόνων, Σατράκης, ἑάλωσαν 
δὲ ἐς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα. ὡς δὲ ἡ δίωξις ὀξεῖά 

τε καὶ διὰ καύματος πολλοῦ ταλαιπώρως ἐγίνετο, δίψει 

τε ἡ στρατιὰ πᾶσα εἴχετο καὶ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος ἐλαύ- 
νων πίνει ὁποῖον ἦν ὕδωρ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ. καὶ ἦν 
γὰρ πονηρὸν τὸ ὕδωρ, ῥεῦμα ἀϑρόον κατασκήπτει 

αὐτῷ ἐς τὴν γαστέρα καὶ ἐπὶ τῷδε ἡ δίωξις οὐκ ἐπὶ 

20 

80 



4, ὅ --- ὃ, 4. 155 

πάντων Σχυϑῶν ἐγένετο" εἰ δὲ μή, δοκοῦσιν ἄν μοι 

καὶ πάντες διαφϑαρῆναι ἐν τῇ φυγῇ, εἰ μὴ ᾿4λεξάνδρῳ 
τὸ σῶμα ἔκαμεν. καὶ αὐτὸς ἐς ἔσχατον κινδύνου ἐλϑὼν 
ἐχομίσϑη ὀπίσω ἐς τὸ στρατόπεδον. καὶ οὕτω ξυνέβη 
ἡ μαντεία ᾿Αριστάνδρῳ. 

Ὀλίγον δὲ ὕστερον παρὰ τοῦ Σκχυϑῶν βασιλέως 

ἀφικνοῦνται παρ᾽ ᾿4λέξανδρον πρέσβεις, ὑπὲρ τῶν 

πραχϑέντων ἐς ἀπολογίαν ἐκπεμφϑέντες, ὅτι οὐκ ἀπὸ 
(τοῦ κοινοῦ τῶν Σχυϑῶν ἐπράχϑη, ἀλλὰ καϑ' ἁἀρ- 

ι.ὸ παγὴν λῃστρικῷ τρόπῳ σταλέντων, καὶ αὐτὸς ὅτι 

ἐθέλοι ποιεῖν τὰ ἐπαγγελλόμενα. καὶ τούτῳ φιλάν- 

ϑρωπα ἐπιστέλλει ᾿4λέξανδρος, ὅτι οὔτε ἀπιστοῦντα 
μὴ ἐπεξιέναν καλὸν αὐτῷ ἐφαίνετο, οὔτε κατὰ καιρὸν 

ἦν ἐν τῷ τότε ἐπεξιέναι. 
ιῖ5 Οἱ δὲ ἐν Μιᾶαρακάνδοις ἐν τῇ ἄκρᾳ φρουρούμενοι 

Μακεδόνες προσβολῆς γενομένης τῇ ἄκρᾳ ἐκ Σπιτα- 

μένους τε καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐπεκδραμόντες ἀπέχτει- 

νάν τε τῶν πολεμίων ἔστιν οὃς καὶ ἀπώσαντο ξύμ- 

παντας, καὶ αὐτοὶ ἀπαϑεῖς ἀπεχώρησαν ἐς τὴν ἄκραν. 
40 ὡς δὲ καὶ οἱ ὑπ᾽ ᾿Δλεξάνδρου ἐσταλμένοι ἐς Μαρά- 

κανδὰαὰ ἤδη προσάγοντες Σπιταμένει ἐξηγγέλλοντο, τὴν 

μὲν πολιορκίαν ἐκλείπει τῆς ἄκρας, αὐτὸς δὲ ὡς ἐς τὰ 

βόρεια τῆς Σογδιανῆς ἀνεχώρει. Φαρνούχης δὲ καὶ 

οἱ ξὺν αὐτῷ στρατηγοὶ σπεύδοντες ἐξελάσαν αὐτὸν 
παντάπασιν ἐπί τε τὰ ὅρια τῆς Σογδιανῆς ξυνείποντο 

ὑποχωροῦντι καὶ εἰς τοὺς Νομάδας τοὺς Σχύϑας 

οὐδενὶ λογισμῷ ξυνεσβάλλουσιν. ἔνϑα δὴ προσλαβὼν 
ὁ Σπιταμένης τῶν Σχυϑῶν ἱππέων ἐς ἑξακοσίους 

προσεπήρϑη ὑπὸ τῆς ξυμμαχίας τῆς Σκυϑικῆς δέξα- 

80 ὅϑαι ἐπιόντας τοὺς Μακεδόνας" παραταξάμενος δὲ ἐν 

χωρίῳ ὁμαλῷ πρὸς τῇ ἐρήμῳ τῆς Σκυϑικῆς ὑπομεῖναι 
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μὲν τοὺς πολεμίους ἢ αὐτὸς ἐς αὐτοὺς ἐμβαλεῖν οὐκ 

ἤϑελε. περιϊππεύων δὲ ἐτόξευεν ἐς τὴν φάλαγγα τῶν 
πεξῶν. καὶ ἐπελαυνόντων μὲν αὐτοῖς τῶν ἀμφὶ Φαρ- 

νούχην ἔφευγεν εὐπετῶς, οἷα δὴ ὠκυτέρων τὸ αὐτοῖς 
καὶ ἐν τῷ τότε ἀκμαιοτέρων ὄντων τῶν ἵππων, τοῖς 5 

ὃξ ἀμφὶ ᾿ἀνδρόμαχον ὑπό τε τῆς ξυνεχοῦς πορείας καὶ 
ἅμα χιλοῦ ἀπορίᾳ κεκάκωτο ἡ ἵππος μένουσι δὲ ἢ 
ὑποχωροῦσιν ἐπέκειντο εὐρώστως οἱ Σκύϑαι. ἔνϑα δὴ 
πολλῶν μὲν τιτρωσχομένων ἐκ τῶν τοξευμάτων, ἔστι 

δὲ ὧν καὶ πιπτόντων, ἐς πλαίσιον ἰσόπλευρον τάξαντες τὸ 

τοὺς στρατιώτας ἀνεχώρουν ὡς ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν 
Πολυτίμητον, ὅτι νάπος ταύτῃ ἦν, ὡς μήτε τοῖς βαρ- 
βάροις εὐπετὲς ἔτι εἶναι ἐχτοξεύειν ἐς αὐτούς, σφίσι 

τὸ οἱ πεξοὶ ὠφελιμώτεροι ὦσι. 
Κάρανος δὲ ὃ ἱππάρχης οὐκ ἀνακοινώσας ᾿ἄνδρο- 10 

μάχῳ διαβαίνειν ἐπεχείρησε τὸν ποταμὸν ὡς ἐς ἀσφαλὲς 
ταύτῃ καταστήσων τὴν ἵππόν᾽ καὶ οἱ πεξοὶ αὐτῷ ἐπηκο- 
λούϑησαν, οὐκ ἐκ παραγγέλματος, ἀλλὰ φοβερά τε καὶ 

. οὐδενὶ κόσμῳ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ ἔσβασις ἡ ἐς τὸν ποτα- 

οο 

τ 

μὸν κατὰ χρημνώδεις τὰς ὄχϑας. καὶ οἱ βάρβαροι 30 

αἰσϑόμενοι τὴν ἁμαρτίαν τῶν Μακεδόνων αὐτοῖς ἵἴπ- 

ποῖς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ἐσβάλλουσιν ἐς τὸν πόρον. καὶ 
οἱ μὲν τῶν ἤδη διαβεβηκότων καὶ ἀποχωρούντων 

εἴχοντο, οἱ δὲ τοὺς διαβαίνοντας ἀντιμέτωποι ταχϑέντες 

ἀνείλουν ἐς τὸν ποταμόν, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν πλαγίων ἐξετόξ- 55 

δυον ἐς αὐτούς, οἱ δὲ τοῖς ἔτι ἐσβαίνουσιν ἐπέκειντο, 

ὥστε ἀπορίᾳ πάντοϑεν ξυνεχόμενοι οἱ Μακεδόνες ἐς 
νῆσόν τινα τῶν ἐν τῷ ποταμῷ ξυμφεύγουσιν οὐ μεγάλην. 
καὶ περιστάντες αὐτοὺς οἱ Σκύϑαι τε καὶ οἱ ξὺν Σπι- 

ταμένει ἱππεῖς ἐν κύκλῳ πάντας κατετόξευσαν' ὀλίγους δὲ 530 

ἠνδραποδίσαντο αὐτῶν, καὶ τούτους πάντας ἀπέκτειναν. 



Δριστόβουλος δὲ ἐνέδρᾳ τὸ πολὺ τῆς στρατιᾶς 
διαφϑαρῆναι λέγει, τῶν. Σκχυϑῶν ἐν παραδείσῳ κρυφ- 

ϑέντων, οἵ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς ἐπεγένοντο τοῖς Μακεδόσιν 

ἐν αὐτῷ τῷ ἔργφ᾽ ἵνα τὸν μὲν Φαρνούχην παραχωρεῖν 
τῆς ἡγεμονίας τοῖς ξυμπεμφϑεῖσι Μακεδόσιν, ὡς οὐκ 

ἐμπείρως ἔχοντα ἔργων πολεμικῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ καϑομι- 
λῆσαι τοὺς βαρβάρους μᾶλλόν τι πρὸς ᾿4λεξάνδρου ἢ 
ἐπὶ τῷ ἐν ταῖς μάχαις ἐξηγεῖσθαι ἐσταλμένον, τοὺς δὲ 
Μακεδόνας τε εἶναι καὶ ἑταίρους βασιλέως. ᾿Ανδρό- 

ιο μαχον δὲ καὶ Κάρανον καὶ Μενέδημον οὐ δέξασϑαι 
τὴν ἡγεμονίαν, τὸ μέν τι ὡς μὴ δοκεῖν παρὰ τὰ 
ἐπηγγελμένα ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου αὐτούς τι κατὰ σφᾶς 
νεωτερίξευν, τὸ δὲ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ δεινῷ οὐκ ἐϑελή- 
όαντας, εἰ δή τι πταίσειαν, μὴ ὅσον κατ᾽ ἄνδρα μόνον 

ι6 μετέχειν αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ πᾶν αὐτοὺς κακῶς 

ἐξηγησαμένους. ἐν τούτῳ δὴ τῷ ϑορύβῳ τὸ καὶ τῇ 
ἀταξίᾳ ἐπιϑεμένους αὐτοῖς τοὺς βαρβάρους κατακόψαι 

πάντας, ὥστε ἱππέας μὲν μὴ πλείονας τῶν τεσσαρά- 
χονταὰ ἀποσωϑῆναι, πεξοὺς δὲ ἐς τριακοσίους. 

8. Ταῦτα δὲ ὡς ἠγγέλθη ᾿4λεξάνδρῳ, ἤλγησέ τε τῷ 
πάϑει τῶν στρατιωτῶν καὶ ἔγνω σπουδῇ ἐλαύνειν ὡς 
ἐπὶ Σπιταμένην τὸ καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν βαρβάρους. 
ἀναλαβὼν οὖν τῶν τε ἑταίρων ἱππέων τοὺς ἡμισέας 
καὶ τοὺς ὑπασπιστὰς ξύμπαντας καὶ τοὺς τοξότας καὶ 

45 τοὺς “γριᾶνας καὶ τῆς φάλαγγος τοὺς κουφοτάτους 
ἦεν ὡς ἐπὶ Μαράκανδα, ἵνα ἐπανήκειν Σπιταμένην 
ἐπυνθάνετο καὶ αὖϑις πολιορκεῖν τοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ. 
καὶ αὐτὸς μὲν ἐν τρισὶν ἡμέραις διελθὼν χιλίους καὶ 

. πεντακοσίους σταδίους τῇ τετάρτῃ ὑπὸ τὴν ἕω προσῆγε 
80 τῇ πόλει. Σπιταμένης δὲ καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτόν, ὡς ἐξ- 

ηγγέλϑη προσάγων ᾿4λέξανδρος, οὐκ ἔμειναν, ἀλλ᾽ 

σι 

6 
Αὐἱδίοῦ. 
ζ:. 81 

Φ9 



ὅ 

«Ὁ 

Ἵ 

108 ΠΙΒΕᾺ ΙΚΥ 

ἐκλιπόντες τὴν πόλιν φεύγουσιν. ὃ δὲ ἐχόμενος αὐτῶν 

ἐδίωκεν. ὡς δὲ ἐπὶ {τὸν χῶρον ἧκεν, οὗ ἡ μάχη 
ἐγένετο, ϑάψας τοὺς στρατιώτας ὡς ἐκ τῶν παρόντων 
εἴπετο ἔστε ἐπὶ τὴν ἔρημον τοῖς φεύγουσιν. ἐκεῖϑεν 
δὲ ἀναστρέφων ἐπόρϑει τὴν χώραν καὶ τοὺς ἐς τὰ ὃ 
ἐρύματα καταπεφευγότας τῶν βαρβάρων ἔχτεινεν, ὅτι 
ξυνεπιϑέσϑαι ἐξηγγέλλοντο καὶ αὐτοὶ τοῖς Μακεδόσι" 
καὶ ἐπῆλϑε πᾶσαν τὴν χώραν ὅσην ὁ ποταμὸς ὁ Πο- 

λυτίμητος ἐπάρδων ἐπέρχεται. ἵνα δὲ ἀφανίξεται τῷ 
ποταμῷ τὸ ὕδωρ, ἐντεῦϑεν ἤδη τὸ ἐπέκεινα ἔρημος ἡ τὸ 
χώρα ἐστίν" ἀφανίξεται δὲ καίπερ πολλοῦ ὧν ὕδατος 

ἐς τὴν ψάμμον. καὶ ἄλλοι ποταμοὶ ὡσαύτως ἐκεῖ ἀφανί- 

ξονται μεγάλοι καὶ ἀέϊνἼναοι, ὅ τε Ἔπαρδος. ὃς ῥέει 
διὰ Μάρδων τῆς χώρας, καὶ Ἄρειος, ὅτου ἐπώνυμος ἡ. 
τῶν ᾿ἀρείων γῆ ἐστιν, καὶ Ετύμανδρος, ὃς δι’ Εὐεργε- 1 
τῶν ῥέει. καὶ εἰσὶ ξύμπαντες οὗτοι τηλικοῦτοι ποταμοὶ 

ὥστε οὐδεὶς αὐτῶν μείων ἐστὶ τοῦ Πηνειοῦ τοῦ Θεσ- 

δαλυικοῦ ποταμοῦ, ὃς διὰ τῶν Τεμπῶν ῥέων ἐκχδιδοῖ ἐς 
ϑάλασσαν" ὁ δὲ Πολυτίμητος πολὺ ἔτι μείξων ἢ κατὰ 

τὸν Πηνειὸν ποταμόν ἐστι. 30 
Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἐς Ζαρίασπα ἀφίκετο" καὶ 

αὐτοῦ κατέμενεν ἔστε παρελϑεῖν τὸ ἀκμαῖον τοῦ χει- 
μῶνος. ἐν τούτῳ δὲ ἀφίκοντο παρ᾽ αὐτὸν Φραταφέρ- 
νης τὲ ὁ Παρϑυαίων σατράπης καὶ Στασάνωρ ὃ ἐς 
᾿'Δρείους ἀποπεμφϑεὶς ὡς ᾿ἀρσάκην ξυλληψόμενος. τόν 30 
τε ᾿ἀρσάκην δεδεμένον ἄγοντες καὶ Βραξάνην, ὄντινα 
Βῆσσος τῆς Παρϑυαίων σατράπην κατέστησε, καί τινας 

ῶ ἄλλους τῶν τότε ξὺν Βήσσῳ ἀποστάντων. ἧκον δὲ ἐν 

τῷ αὐτῷ ᾿Επόκιλλος καὶ Μελαμνίδας καὶ Πτολεμαῖος 

ὁ τῶν Θρᾳκῶν στρατηγὸς ἀπὸ ϑαλάσσης, οὗ τά τε 30 
χρήματα (τὰν ξὺν Μένητι πεμφϑέντα καὶ τοὺς ξυμ- 
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μάχους ὡς ἐπὶ ϑάλασσαν κατήγαγον. καὶ Ἄσανδρος 
ὃὲ ἐν τούτῳ ἧκεν καὶ Νέαρχος, στρατιὰν Ελλήνων 
μισϑοφόρων ἄγοντες, καὶ ἰβῆσσός τε ὃ Συρίας σα- 

τράπης καὶ ᾿ἀσκληπιόδωρος ὁ ὕπαρχος ἀπὸ ϑαλάσσης, 

6 χαὶ οὗτοι στρατιὰν ἄγοντες. 
Ἔνϑα δὴ ξύλλογον ἐκ τῶν παρόντων ξυναγαγὼν 8 

Δλέξανδρος παρήγαγεν ἐς αὐτοὺς Βῆσσον" καὶ κατ- 
ηγορήδσας τὴν Ζαρείου προδοσίαν τήν τὸ ῥῖνα Βήσσου 

ἀποτμηϑῆναι καὶ τὰ ὦτα ἄκρα ἐκέλευσεν, αὐτὸν δὲ ἐς 
ιο᾿Εχβάτανα ἄγεσθαι, ὡς ἐκεῖ ἐν τῷ Μήδων τε καὶ Περ- 

σῶν ξυλλόγῳ ἀποθανούμενον. καὶ ἐγὼ οὔτε τὴν ἄγαν 4 
ταύτην τιμωρίαν Βήσσου ἐπαινῶ, ἀλλὰ βαρβαρικὴν 
εἷναι τίϑεμαι τῶν ἀκρωτηρίων τὴν λώβην καὶ ὑπαχϑῆ- 

ναι ᾿4λέξανδρον ξύμφημι ἐς ξῆλον τοῦ Μηδικοῦ τε καὶ 
1 Περσικοῦ πλούτου καὶ τῆς κατὰ τοὺς βαρβάρους βασι- 

λέας οὐκ ἴσης ἐς τοὺς ὑπηκόους ξυνδιαιτήσεως, ἐσϑῆτά 

τε ὅτι Μηδικὴν ἀντὶ τῆς Μακεδονικῆς τε καὶ πατρίου 

ἩΗφακλείδης ὧν μετέλαβεν, οὐδαμῇ ἐπαινῶ, καὶ τὴν 
κίταριν τὴν Περσικὴν τῶν νενικημένων ἀντὶ ὧν αὐτὸς 

0. ὁ νικῶν πάλαι ἐφόρει ἀμεῖψαν οὐκ ἐπῃδέσϑη, οὐδὲν ὕ 
τούτων ἐπαινῶ, ἀλλ᾽ εἴπερ τι ἄλλο, καὶ τὰ ᾿4λεξάνδρου 
μεγάλα πράγματα ἐς τεκμηρίωσιν τέϑεμαι ὡς οὔτε τὸ 

σῶμα ὅτῳ εἴη καρτερόν, οὔτε ὅστις γένει ἐπιφανής, 
οὔτε κατὰ πόλεμον δὶ δή τις διευτυχοίη ἔτι μᾶλλον ἢ 

45 “λέξανδρος, οὐδὲ εἰ τὴν Διβύην τις πρὸς τῇ “Ασίᾳ, 
καϑάπερ οὖν ἐπενόει ἐκεῖνος, ἐκπεριπλεύσας κατάσχοι, 
οὐδὲ εἰ τὴν Εὐρώπην ἐπὶ τῇ ᾿4σίᾳ τε καὶ Διβύῃ τρί- 
την, τούτων πάντων οὐδέν τι ὄφελος ἐς εὐδαιμονίαν 
ἀνθρώπου, εἰ μὴ σωφρονεῖν ἐν ταὐτῷ ὑπάρχοι τούτῳ 

ϑοτῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὰ μεγάλα, ὡς δοκεῖ, πράγματα 
πράξαντι. 
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8 Ἔνϑα δὴ καὶ τὸ Κλείτου τοῦ Ζρωπίδου πάϑημα 
καὶ τὴν ᾿Δλεξάνδρου ἐπ᾽ αὐτῷ ξυμφοράν, εἰ καὶ ὀλίγον 
ὕστερον ἐπράχϑη, οὐκ ἔξω τοῦ καιροῦ ἀφηγήσομαι. 

εἶναι μὲν γὰρ ἡμέραν ἱερὰν τοῦ Διονύσου Μακεδόσι 
5 καὶ ϑύειν Διονύσῳ ὅσα ἔτη ἐν αὐτῇ ᾿4λέξανδρον᾽ τὸν υ 

δὲ τοῦ Διονύσου μὲν ἐν τῷ τότε ἀμελῆσαι λέγουσι, 

Διιοδκούροιν δὲ ϑῦσαι, ἐξ ὅτου δὴ ἐπιφρασϑέντα τοῖν 
Ζιοσκούροιν τὴν ϑυσίαν" πόρρω δὲ τοῦ πότου προϊόν- 

τος (καὶ γὰρ καὶ τὰ τῶν πότων ἤδη ᾿4λεξάνδρῳ ἐς τὸ 
βαρβαρικώτερον νενεωτέριστο) ἀλλ᾽ ἐν γε τῷ πότῳ τὸ 
τότε ὑπὲρ τοῖν ΖΔιοσκούροιν λόγους γέγνεσϑαι, ὕπως 

ἐς Δία ἀνηνέχϑη αὐτοῖν ἡ γένεσις ἀφαιρεϑεῖσα Τυν- 
8 δάρεω. καί τινας τῶν παρόντων κολακείᾳ τῇ .4λεξάν- 
δρου, οἷον δὴ ἄνδρες διέφϑειράν τε ἀεὶ καὶ οὔποτε 
παύσονται ἐπιτρίβοντες τὰ τῶν ἀεὶ βασιλέων πράγματα, τ 

κατ᾽ οὐδὲν ἀξιοῦν συμβάλλειν ᾿4λεξάνδρῳ τε καὶ τοῖς 

᾿4λεξάνδρου ἔργοις τὸν Πολυδεύκην καὶ τὸν Κάστορα. 
οἱ δὲ οὐδὲ τοῦ Ἡρακλέους ἀπείχοντο ἐν τῷ πότῳ᾽ ἀλλὰ 
τὸν φϑόνον γὰρ ἐμποδὼν ἴστασϑαι τοῖς ξῶσι τὸ μὴ οὐ 

τὰς δικαίας τιμὰς αὐτοῖς ἐκ τῶν ξυνόντων γίγνεσθαι. 30 

4 ΑἈΚλεῖτον δὲ δῆλον μὲν εἶναι πάλαι ἤδη ἀχϑόμενον 
τοῦ τε ᾿4λεξάνδρου τῇ ἐς τὸ βαρβαρικώτερον μετακινή- 
ὅει καὶ τῶν κολακευόντων αὐτὸν τοῖς λόγοις τότε δὲ 

καὶ αὐτὸν πρὸς τοῦ οἴνου παροξυνόμενον οὐκ ἐᾶν 

οὔτε ἐς τὸ ϑεῖον ὑβρίξειν, οὔτε [ἐς] τὰ τῶν πάλαι ὃς 
ἡρώων ἔργα ἐκφαυλίξοντας χάριν ταύτην ἄχαριν προσ- 
τιϑέναι ᾿4λεξάνδρῳ. εἶναι γὰρ οὖν οὐδὲ τὰ ᾿4λεξάν- 
δρου οὕτω τι μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ ὡς ἐκεῖνοι ἐπ- 
αίρουσιν᾽ οὔκουν μόνον καταπρᾶξαι αὐτὰ, ἀλλὰ τὸ πολὺ 
γὰρ μέρος Μακεδόνων εἶναι τὰ ἔργα. καὶ τοῦτον τὸν 90 
λόγον ἀνιᾶσαι ᾿4λέξανδρον λεχϑέντα. οὐδὲ ἐγὼ ἐπαινῶ 

Φι 
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τὸν λόγον, ἀλλὰ ἱκανὸν γὰρ εἶναι τίϑεμαι ἐν τοιᾷδε 
παροινίᾳ τὸ καϑ' αὑτὸν σιγῶντα ἔχειν μηδὲ τὰ αὐτὰ 

τοῖς ἄλλοις ἐς κολακείαν πλημμελεῖν. ὡς δὲ καὶ τῶν 6 

Φιλίππου τινὲς ἔργων, ὅτι οὐ μεγάλα οὐδὲ ϑαυμαστὰ 
Φιλίππῳ κατεπράχϑη, οὐδεμιᾷ ξὺν δίκῃ ἐπεμνήσθησαν, 
χαριξόμενοι καὶ οὗτοι ᾿4λεξάνδρῳ, τὸν Κλεῖτον ἤδη 
οὐκέτι ἐν ἑαυτοῦ ὄντα πρεσβεύειν μὲν τὰ τοῦ Φιλίπ- 
που, καταβάλλειν δὲ ᾿4λέξανδρόν τε καὶ τὰ τούτου 
ἔργα, παροινοῦντα ἤδη τὸν Κλεῖτον, τά τε ἄλλα καὶ 
πολὺν εἶναι ἐξονειδίξοντα ᾿4λεξάνδρῳ, ὅτι πρὸς αὑτοῦ 
ἄρα ἐσώϑη, ὁπότε ἡ ἱππομαχία ἡ ἐπὶ Γρανίκῳ ξυν- 

ειστήχει πρὸς Πέρσας, καὶ δὴ καὶ τὴν δεξιὰν τὴν 1 

αὑτοῦ σοβαρῶς ἀνατείναντα, αὕτη σε ἡ χείρ, φάναι, 
ὦ ᾿4λέξανδρε, ἐν τῷ τότε ἔσωσε. καὶ ᾿4λέξανδρον 

τὸ οὐκέτι φέρειν τοῦ Κλείτου τὴν παροινίαν τε καὶ ὕβριν, 

ἀλλὰ ἀναπηδᾶν γὰρ ξὺν ὀργῇ ἐπ᾽ αὐτόν, κατέχεσϑαι 
ὃς ὑπὸ τῶν ξυμπινόντων. Κλεῖτον δὲ οὐχ ἀνιέναι 

ὑβρίξοντα. ᾿Αλέξανδρος δὲ ἐβόα ἄρα καλῶν τοὺς 8 
ὑπασπιστάς" οὐδενὸς δὲ ὑπακούοντος ἐς ταὐτὰ ἔφη 

40 χαϑεστηχέναι Ζαρείῳ, ὁπότε πρὸς Βήσσου τὸ καὶ τῶν 
ἀμφὶ Βῆσσον ξυλληφϑεὶς ἤγετο οὐδὲν ἄλλο ὅτι μὴ 
ὄνομα ὧν βασιλέως. οὔκουν ἔτι οἵους τὸ εἶναι κατέχευν 
αὐτὸν τοὺς ἑταίρους, ἀλλ᾽ ἀναπηδήσαντα γὰρ οἱ μὲν 
λόγχην ἁρπάσαι λέγουσι τῶν σωματοφυλάχων τινὸς 

465 χαὶ ταύτῃ παίσαντα Κλεῖτον ἀποκτεῖναι, οἱ δὲ σάρισ- 9 
σαν παρὰ τῶν φυλάκων τινὸς καὶ ταύτην. 'Αριστό- Ατίδιον. 
βουλος δὲ ὅϑεν μὲν ἡ παροινία ὡρμήϑη οὐ λέγει, Κλείτου 

δὲ γενέσϑανι μόνου τὴν ἁμαρτίαν, ὅν γε ὠργισμένου ᾿4λεξ- 
ἄνδρου καὶ ἀναπηδήσαντος ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς διαχρησομένου 

80 ἀπαχϑῆναι μὲν διὰ ϑυρῶν ἔξω ὑπὲρ τὸ τεῖχός τε καὶ τὴν 
τάφρον τῆς ἄκρας, ἵνα ἐγίνετο, πρὸς Πτολεμαίου τοῦ 

ΑΒΒΙΑΜΝῚ ΑΜΑΒΑΒΙΒ θα. ΒοΟΒ. ἘΕἰά. ταΐθοσ. 11 

σι 
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“άγου τοῦ σωματοφύλακος" οὐ καρτερήσαντα δὲ ἀνα- 
στρέψαι αὖϑις καὶ περιπετῆ ᾿Αλεξάνδρῳ γενέσϑαι Κλεῖτον 

ἀνακαλοῦντι, καὶ φάναι ὅτι" οὗτός τοι ἐγὼ ὁ Κλεῖτος, ὦ 
“4λέξανδρε᾽ καὶ ἐν τούτῳ πληγέντα τῇ σαρίσσῃ ἀποϑανεῖν. 

9ϑ Καὶ ἐγὼ Κλεῖτον μὲν τῆς ὕβρεως τῆς ἐς τὸν βα- 

σιλέα τὸν αὑτοῦ μεγαλωστὶ μέμφομαι" ᾿4λέξανδρον δὲ 
τῆς συμφορᾶς οἰχτείρω, ὅτι δυοῖν κακοῖν ἐν τῷ τότε 

ἡττημένον ἐπέδειξεν αὑτόν, ὑφ᾽ ὅτων δὴ καὶ τοῦ ἑτέρου 
οὐκ ἐπέοικεν ἄνδρα σωφρονοῦντα ἐξηττᾶσϑαι, ὀργῆς 

2 τὲ καὶ παροινίας. ἀλλὰ τὰ ἐπὶ τοῖσδε αὖ ἐπαινῶ 

᾿Αλεξάνδρου, ὅτι παραυτίκα ἔγνω σχέτλιον ἔργον 
ἐργασάμενος. καὶ λέγουσιν εἰσὶν οὗ [τὰ ᾿4λεξάν- 
δρου]ῇ ὅτι ἐρείσας τὴν σδάρισσαν πρὸς τὸν τοῖχον 
ἐπιπίπτειν ἐγνώκει αὐτῇ, ὡς οὐ καλὸν αὐτῷ ξῆν 

8 ἀποχτείναντι φίλον αὑτοῦ ἐν οἴνῳ. οἱ πολλοὶ δὲ 
ξυγγραφεῖς τοῦτο μὲν οὐ λέγουσιν, ἀπελϑόντα δὲ ἐς 

τὴν εὐνὴν κεῖσϑαι ὀδυρόμενον, αὐτόν τε τὸν Κλεῖτον 

ὀνομαστὶ ἀνακαλοῦντα καὶ τὴν Κλείτου μὲν ἀδελφήν, 

αὐτὸν δὲ ἀναϑρεψαμένην, Δανίκην τὴν “ΖΙρωπίδου 
παῖδα, ὧς καλὰ ἄρα αὐτῇ τροφεῖα ἀποτετικὼς δἴη ἀν- 

4 δρωϑείς, ἥ γε τοὺς μὲν παῖδας τοὺς δαυτῆς ὑπὲρ αὐτοῦ 

μαχομένους ἐπεῖδεν ἀποθανόντας, τὸν ἀδελφὸν δὲ 

αὐτῆς αὐτὸς αὐτοχειρίᾳ ἔχτευνε᾽ φονέα τε τῶν φίλων 
οὐ διαλείπειν αὑτὸν ἀνακαλοῦντα, ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον 

καρτερεῖν ἔστε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, οὐδέ τινα ἄλλην 
ϑεραπείαν ϑεραπεῦσαν τὸ σῶμα. 

δ Καὶ ἐπὶ τούτοις τῶν μάντεών τινες μῆνιν ἐκ 

Διονύσου ἦδον, ὅτι ἡ ϑυσία ἐξελείφϑη ᾿4λεξάνδρῳ 
ἡ τοῦ Διονύσου. καὶ ᾿4λέξανδρος μόγις πρὸς τῶν 

30 

ἑταίρων πεισϑεὶς σίτου τὸ ἥψατο καὶ τὸ σῶμα κακῶς 80 

ἐθεράπευσε' καὶ τῷ Διονύσῳ τὴν ϑυσίαν ἀπέδωκεν, 
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ἐπεὶ οὐδὲ αὐτῷ ἄκοντι ἦν ἐς μῆνιν τοῦ ϑείου μᾶλλόν 
τι ἢ τὴν αὑτοῦ κακότητα ἀναφέρεσϑαι τὴν ξυμφοράν. 

ταῦτα μεγαλωστὶ ἐπαινῶ ᾿4λεξάνδρου, τὸ μήτε ἀπαυϑα- 4 
διάσασϑαι ἐπὶ κακῷ, μήτε προστάτην τε καὶ ξυνήγορον 

6 καχίονα ἔτι γενέσϑαι τοῦ ἁμαρτηϑέντος, ἀλλὰ ξυμφῆσαι 
γὰρ ἐπταικέναι ἄνϑρωπόν γε ὄντα. 

Εἰσὶ δὲ οἱ λέγουσιν ᾿'ἀνάξαρχον τὸν σοφιστὴν ἐλθεῖν 1 
μὲν παρ᾽ ᾿4λέξανδρον κληϑέντα, ὡς παραμυϑησόμενον' 
εὑρόντα δὲ κείμενον καὶ ἐπιστένοντα, ἀγνρεῖν, φάναι 

10 ἐπιγελάσαντα, διότι ἐπὶ τῷδε οἱ πάλαι σοφοὶ ἄνδρες 
τὴν ΖΔίχην πάρεδρον τῷ 4]ιἷ ἐποίησαν ὡς ὅ τι ἂν πρὸς 
τοῦ Διὸς κυρωϑῇ, τοῦτο ξὺν δίκῃ πεπραγμένον. καὶ 

οὖν καὶ τὰ ἐκ βασιλέως μεγάλου γιγνόμενα δίκαια 
χρῆναν νομίξεσϑαι, πρῶτα μὲν πρὸς αὐτοῦ βασιλέως, 

16 ἔπειτα πρὸς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. ταῦτα εἰπόντα 8 
παραμυϑήσασϑαν μὲν ᾿4λέξανδρον ἐν τῷ τότε, κακὰν 
δὲ μέγα, ὡς ἐγώ φημι, ἐξεργάσασϑαι ᾿4λεξάνδρῳ καὶ 
μεξῖξον ἔτι ἢ ὅτῳ τότε ξυνείχετο, εἴπερ οὖν σοφοῦ 
ἀνδρὸς τήνδε ἔγνω τὴν δόξαν, ὡς οὐ τὰ δίκαια ἄρα 

40 χρὴ σπουδῇ ἐπιλεγόμενον πράττειν τὸν βασιλέα, ἀλλὰ 
ὅ τι ἂν καὶ ὅπως οὖν ἐκ βασιλέως πραχϑῇ, τοῦτο 
δίχαιον νομίξευν. ἐπεὶ καὶ προσκχυνεῖσϑαι ἐϑέλειν 9 

᾿Δλέξανδρον λόγος κατέχει, ὑπούσης μὲν αὐτῷ καὶ τῆς 
ἀμφὶ τοῦ Ἄμμωνος πατρὸς μᾶλλόν τι ἢ Φιλίππου 

86 δόξης, ϑαυμάξοντα δὲ ἤδη τὰ Περσῶν καὶ Μήδων τῆς 
τὸ ἐσθῆτος τῇ ἀμείψεν καὶ τῆς ἄλλης ϑεραπείας τῇ 

μδταχοσμήσει. οὐκ ἐνδεῆσαι ὃ οὐδὲ πρὸς τοῦτο αὐτῷ 

τοὺς κολαχείᾳ ἐς αὐτὸ ἐνδιδόντας, ἄλλους τέ τινας 

καὶ δὴ καὶ τῶν σοφιστῶν τῶν ἀμφ᾽ αὐτὸν ᾿ἀνάξαρχόν 
0 τὲ καὶ γιν ᾿4ργεῖον, ἐποποιόν. 

Καλλισϑένην δὲ τὸν Ὀλύνϑιον ᾿ἀριστοτέλους τε 10 
11" 
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τῶν λόγων διακηχοότα καὶ τὸν τρόπον ὄντα ὑπο 

ἀγροικότερον οὐκ ἐπαινεῖν ταῦτα. τούτου μὲν δὴ ἕνεκα 
καὶ αὐτὸς Καλλισϑένει ξυμφέρομαι, ἐκεῖνα δὲ οὐκέτι 

ἐπιεικῆ δοχῶ τοῦ Καλλισϑένους, εἴπερ ἀληϑῆ ξυγ- 

γέγραπται, ὅτι ὑφ᾽’ αὑτῷ εἶναι ἀπέφαινε καὶ τῇ αὑτοῦ 
ξυγγραφῇ ΑΑλέξανδρόν τε καὶ τὰ ᾿Αλεξάνδρου ἔργα, 
οὔκουν αὐτὸς ἀφῖχϑαι ἐξ ̓ 4λεξάνδρου δόξαν κτησόμενος, 

ἀλλὰ ἐκεῖνον εὐκλεᾶ ἐς ἀνθρώπους ποιήσων" καὶ οὖν 
καὶ τοῦ ϑρίου τὴν μετουσίαν ᾿4λεξάνδρῳ οὐκ ἐξ ὧν 
᾿Ολυμπιὰς ὑπὲρ τῆς γενέσεως αὐτοῦ ψεύδεται ἀνηρ- τὸ 
τῆσϑαι, ἀλλὰ ἐξ ὧν ἂν αὐτὸς ὑπὲρ ᾿4λεξάνδρου ξυγ- 
γράψας ἐξενέγκῃ ἐς ἀνθρώπους. εἰσὶ δὲ οἵ καὶ τάδε 

ἀνέγραψαν, ὡς ἄρα ἤρετο αὐτόν ποτε Φιλώτας ὅντινα 
οἴοιτο μάλιστα τιμηϑῆναι πρὸς τῆς ᾿4ϑηναίων πόλεως" 
τὸν δὲ ἀποχρίνασϑαι Ἁρμόδιον καὶ ᾿Αριστογείτονα, ὅτι τ 

τὺν ἕτερον τοῖν τυράννοιν ἔκτειναν καὶ τυραννίδα 

ὅτι κατέλυσαν. ἐρέσϑαι δὲ αὖϑις τὸν Φιλώταν εἰ τῷ 
τύραννον χτείναντι ὑπάρχοι παρ᾽ οὕστινας ἐθέλει τῶν 
Ἑλλήνων φυγόντα σώξεσϑαι" καὶ ἀποχρίνασϑαι αὖϑις 

Καλλισϑένην, εἰ καὶ μὴ παρ᾽ ἄλλους, παρά γε ᾿4ϑη- 30 
ναίους ὅτι φυγόντι ὑπάρχοι σώξεσϑαι. τούτους γὰρ 

καὶ πρὸς Εὐρυσϑέα πολεμῆσαι ὑπὲρ τῶν παίδων τῶν 

Ἡρακλέους, τυραννοῦντα ἐν τῷ τότε τῆς ᾿Ελλάδος. 
δ Ὑπὲρ δὲ τῆς προσκυνήσεως ὅπως ἠναντιώϑη 
᾿4λεξάνδρῳ, καὶ τοῖϊόσδε κατέχει λόγος. ξυγκεῖσθϑαι μὲν 535 
γὰρ τῷ ᾿Δλεξάνδρῳ πρὸς τοὺς σοφιστάς τὸ καὶ τοὺς 

ἀμφ᾽ αὐτὸν Περσῶν καὶ Μήδων τοὺς δοκιμωτάτους 
ὁ μνήμην τοῦ λόγου τοῦδε ἐν πότῳ ἐμβαλεῖν" ἄρξαι δὲ 

τοῦ λόγου ᾿Αἀνάξαρχον, ὡς πολὺ δικαιότερον ἂν ϑεὸν 

νομιξόμενον ᾿4λέξανδρον Διονύσου τε καὶ Ἡρακλέους, 530 

μὴ ὅτι τῶν ἔργων ἕνεκα ὅσα καὶ ἡλίκα καταπέπρακται 

κῷ 

9 
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᾿4λεξάνδρῳ, ἀλλὰ καὶ ὅτι Διόνυσος μὲν Θηβαῖος ἦν, 
οὐδέν τι προσήκων Μακεδόσι, καὶ Ηρακλῆς ᾿4ργεῖος, 

οὐδὲ οὗτος προσήκων ὅτι μὴ κατὰ γένος τὸ ̓ 4λεξάνδρου" 
Ἡρακλείδην γὰρ. εἶναι ᾿4λέξανδρον. Μακεδόνας δὲ ἂν τ 

5 τὸν σφῶν βασιλέα δικαιότερον θείαις τιμαῖς κοσμοῦντας. 

καὶ γὰρ οὐδὲ ἐκεῖνο εἶναι ἀμφίλογον ὅτι ἀπελϑόντα 
γε ἐξ ἀνθρώπων ὡς ϑεὸν τιμήσουσι᾽ πόσῳ δὴ δικαυ- 
ότερον ξῶντα γεραίρειν ἥπερ τελευτήσαντα ἐς οὐδὲν 
ὄφελος τῷ τιμωμένῳ. 

10 Δεχϑέντων δὲ τούτων τὲ καὶ τοιούτων λόγων 11 

πρὸς ᾿ἀναξάρχον τοὺς μὲν μετεσχηκότας τῆς βουλῆς 
ἐπαινεῖν τὸν λόγον χαὶ δὴ ἐϑέλειν ἄρχεσϑαι τῆς 
προσκυνήσεως. τοὺς Μακεδόνας δὲ τοὺς πολλοὺς ἀχϑο- 
μένους τῷ λόγῳ σιγῇ ἔχειν. Καλλισϑένην δὲ ὑπο- 3 

10 λαβόντα, ᾿4λέξανδρον μὲν, εἰπεῖν, ὦ ̓ ἀνάξαρχε, οὐδεμιᾶς 
ἀνάξιον ἀποφαίνω τιμῆς ὅσαι ξύμμετρον ἀνθρώπφῳ᾽ 
ἀλλὰ διακεκρίσϑαι γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ὅσαι τε ἀν- 

. ϑρώπιναν τιμαὶ καὶ ὅσαι ϑεῖαι πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις, 

καϑάπερ ναῶν τε οἰκοδομήσει καὶ ἀγαλμάτων ἀναστάδδι 

30 καὶ τεμένη ὅτι τοῖς ϑεοῖς ἐξαιρεῖται καὶ ϑύεται ἐκείνοις 

καὶ σπένδεται, καὶ ὕμνοι μὲν ἐς τοὺς ϑεοὺς ποιοῦνται, 

ἔπαινοι δὲ ἐς ἀνθρώπους, --- ἀτὰρ οὐχ ἥκιστα τῷ τῆς 
προσχυνήσεως νόμῳ. τοὺς μὲν γὰρ ἀνθρώπους φιλεῖσϑαι 8 
πρὸς τῶν ἀσπαξομένων, τὸ ϑεῖον δέ, ὅτι ἄνω που 

5 ἱδουμένον καὶ οὐδὲ ψαῦσαι αὐτοῦ ϑέμις, ἐπὶ τῷδε ἄρα 
τῇ προσχυνήδει γεραίρεται, καὶ χοροὶ τοῖς ϑεοῖς ἵσταν- 

ται καὶ παιᾶνες ἐπὶ τοῖς ϑεοῖς ἄδονται. καὶ οὐδὲν 

ϑαυμαστόν, ὁπότε γε καὶ αὐτῶν τῶν ϑεῶν ἄλλοις 
ἄλλαι τιμαὶ πρόδκεινται, καὶ ναὶ μὰ Δία ἥρωσιν ἄλλαι, 

80 καὺ αὗται ἀποκεκριμέναι τοῦ ϑείου. οὔκουν εἰκὸς 4 
ξύμπαντα ταῦτα ἀναταράσσοντας τοὺς μὲν ἀνθρώπους 



166 ΠΙ͂ΒΕΒ 1Υ 

ἐς σχῆμα ὑπέρογκον καϑιστάναι τῶν τιμῶν ταῖς ὑπερ- 
βολαῖς, τοὺς ϑεοὺς δὲ τό γε ἐπὶ σφίσιν ἐς ταπεινότητα 

οὐ πρέπουσαν καταβάλλειν τὰ ἴσα ἀνθρώποις τιμῶντας. 
οὔχουν οὐδὲ ᾿4λέξανδρον ἀνασχέσθαι ἄν, εἰ τῶν ἰδιω- 
τῶν τις εἰσποιοῖτο ταῖς βασιλικαῖς τιμαῖς χειροτονίᾳ 

ἢ ψήφῳ οὐ δικαίᾳ. πολὺ ἂν οὖν δικαιότερον τοὺς 
θεοὺς δυσχεραίνειν ὅσοι ἄνθρωποι ἐς τὰς ϑείας τιμὰς 

σφᾶς εἰσποιοῦσιν ἢ πρὸς ἄλλων εἰἱσποιούμενονι ἀν- 

ἔχονται. ᾿4λέξανδρον δὲ πόρρω τοῦ ἱχανοῦ ἀνδρῶν 
ἀγαθῶν τὸν ἄριστον εἶναί τε καὶ δοκεῖν, καὶ βασιλέων 
τὸν βασιλικώτατον καὶ στρατηγῶν τὸν ἀξιοστρατηγό- 

τατον. καὶ σέ, εἴπερ τινὰ ἄλλον, ὦ ̓ ἀνάξαρχε, εἰσηγητήν 
τε τούτων τῶν λόγων ἐχρῆν γίγνεσϑαι καὶ κωλυτὴν 
τῶν ἐναντίων, ἐπὶ σοφίᾳ τὲ καὶ παιδεύσει ᾿4λεξάνδρῳ 
ξυνόντα. οὔκουν ἄρχειν γὲ τοῦδε τοῦ λόγου πρέπον 

ἦν, ἀλλὰ μεμνῆσϑαι γὰρ οὐ Καμβύσῃ οὐδὲ έρξῃ 
ξυνόντα ἢ ξυμβουλεύοντα, ἀλλὰ Φιλίππου μὲν παιδί, 
Ἡρακλείδῃ δὲ ἀπὸ γένους καὶ Αἰακίδῃ, ὅτου οἱ πρό- 
γονοι ἐξ Ἄργους ἐς Μακεδονίαν ἦλϑον, οὐδὲ βίᾳ, ἀλλὰ 
νόμῳ Μακεδόνων ἄρχοντες διετέλεσαν. οὔχουν οὐδὲ 

αὐτῷ τῷ Ἡρακλεῖ ξῶντι ἔτι ϑεῖαι τιμαὶ παρ Ελλήνων 
ἐγένοντο, ἀλλ οὐδὲ τελευτήσαντι πρόσϑεν ἢ πρὸς τοῦ 
θεοῦ τοῦ ἐν Ζελφοῖς ἐπιϑεσπισϑῆναν ὡς ϑεὸν τιμᾶν 
Ἡρακλέα. εἰ δέ, ὅτι ἐν τῇ βαρβάρῳ γῇ οἱ λόγοι 
γίγνονται, βαρβαρικὰ χρὴ ἔχειν τὰ φρονήματα, καὶ 
ἐγὼ τῆς Ἑλλάδος μεμνῆσϑαί σε ἀξιῶ, ὦ 41λέξανδρε, 

ἧς ἕνεκα ὃ πᾶς στόλος δοι ἐγένετο, προσϑεῖναι τὴν 
8 Ἀσίαν τῇ λλάδι. καὶ οὖν ἐνθυμήϑητι, ἐκεῖσε ἐπαν- 

ελϑθὼν ἄρά γὲ καὶ τοὺς Ἕλληνας τοὺς ἐλευϑερω- 

τάτους προσαναγκχάσεις ἐς τὴν προσκύνησιν, ἢ ̓ Ελλή- 
νῶν μὲν ἀφέξῃ, Μακεδόσι δὲ προσϑήσεις τήνδε τὴν 

Όι 
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ἀτιμίαν, ἢ διακεχριμένα ἔσται σοι αὐτῷ τὰ τῶν τιμῶν 

ἐς ἅπαν, ὡς πρὸς “Ελλήνων μὲν καὶ Μακεδόνων ἀνϑρω- 
πίνως τὲ καὶ Ελληνικῶς τιμᾶσϑαι, πρὸς δὲ τῶν βαρ- 
βάρων μόνων βαρβαρικῶς; εἰ δὲ ὑπὲρ Κύρου τοῦ 9 

5 Καμβύσου λέγεται πρῶτον προσκυνηϑῆναν ἀνθρώπων 

Κῦρον καὶ ἐπὶ τῷδε ἐμμεῖναι Πέρσαις τε καὶ Μήδοις 

᾿ φήνδε τὴν ταπεινότητα, χρὴ ἐνθυμεῖσθαι ὅτι τὸν 
Κῦρον ἐκεῖνον Σχύϑαν ἐσωφρόνισαν, πένητες ἄνδρες 
καὶ αὐτόνομοι, καὶ Ζαρεῖον ἄλλοι αὖ Σκύϑαι, καὶ 

το Ξέρξην ᾿4ϑηναῖοι καὶ Δακεδαιμόνιοι, καὶ Ἀρτοξέρξην 
Κλέαρχος καὶ Ξενοφῶν καὶ οἱ ξὺν τούτοις μύριοι, καὶ 
Δαρεῖον τοῦτον ᾿4λέξανδρος μὴ προσκυνούμενος. 

Ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦτα εἰπόντα Καλλισϑένην ἀνιᾶσαι 19 

μὲν μεγαλωστὶ ᾿4λέξανδρον, Μακεδόσι δὲ πρὸς ϑυμοῦ 
15 δἰπεῖν. καὶ τοῦτο γνόντα ᾿4λέξανδρον πέμψαντα κωλῦσαι 

[Μακεδόνας] μεμνῆσϑαι ἔτι τῆς προσκυνήσεως. ἀλλὰ 5 

σιγῆς γὰρ γενομένης ἐπὶ τοῖς λόγοις ἀναστάντας Περσῶν 

τοὺς πρεσβυτάτους ἐφεξῆς προσκυνεῖν. Δεοννάτον 

δέ, ἕνα τῶν ἑταίρων, ἐπειδή τις ἐδόκει τῶν Περσῶν 
οο αὐτῷ οὐκ ἐν κόσμῳ προσχυνῆσαι, τὸν δὲ ἐπιγελάσαι 
τῷ σχήματι τοῦ Περσοῦ ὡς ταπεινῷ" καὶ τούτῳ 

χαλεπήναντα τότε ᾿4λέξανδρον ξυναλλαγῆνανι αὖϑις. 
ἀναγέγραπται δὲ δὴ καὶ τοῖόσδε λόγος. προπίνειν φιάλην 8 
χρυσῆν ἐν κύκλῳ ᾿4λέξανδρον πρώτοις μὲν τούτοις 

45 πρὸς οὕστινας ξυνέχειτο αὐτῷ τὰ τῆς προσχυνήσεως, 
τὸν δὲ πρῶτον ἐχπιόντα τὴν φιάλην προσχυνῆσαί τε 
ἀναστάντα καὶ φιληϑῆναι πρὸς αὐτοῦ, καὶ τοῦτο ἐφ- 
εξῆς διὰ πάντων χωρῆσαι. ὡς δὲ ἐς Καλλισϑένην 4 

ἧκεν ἡ πρόποσις, ἀναστῆναι μὲν Καλλισϑένην καὶ 
80 ἐχπιεῖν τὴν φιάλην, καὶ προσελθόντα ἐϑέλειν φιλῆ- 

σαι οὐ προσκυνήσαντα. τὸν δὲ τυχεῖν μὲν τότε διᾳ- 
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λεγόμενον Ηφαιστίωνι" οὔκουν προσέχειν τὸν νοῦν, 

εἰ καὶ τὰ τῆς προσχυνήσεως ἐπιτελῆ τῷ Καλλισϑένει 
ἐγένετο. ἀλλὰ Ζίημήτριον γὰρ τὸν Πυϑώνακτος, ἕνα 
τῶν ἑταίρων, ὡς προσήει αὐτῷ ὁ Καλλισθένης φιλήσων, 
φάναι ὅτι οὐ προσκυνήσας πρόσεισιν. καὶ τὸν ᾿4λέξαν- κυ 
δρον οὐ παρασχεῖν φιλῆσαι ἑαυτόν᾽ τὸν δὲ Καλλισϑένην, 
φιλήματι, φάναι, ἔλαττον ἔχων ἄπειμι. 

Καὶ τούτων ἐγὼ, ὅσα ἐς ὕβριν τε τὴν ᾿4λεξάνδρου 
τὴν ἐν τῷ παραυτίκα καὶ ἐς σκαιότητα τὴν Καλλι- 
σϑένους φέροντα, οὐδὲν οὐδαμῇ ἐπαινῶ, ἀλλὰ τὸ καϑ' τὸ 
αὑτὸν γὰρ κοσμίως τίϑεσϑαν ἐξαρκεῖν φημί, αὔξοντα 

ὡς ἀνυστὸν τὰ βασιλέως πράγματα ὅτῳ τις ξυνεῖναι 

οὐκ ἀπηξίωσεν. οὔχουν ἀπεικότως δι’ ἀπεχϑείας 
γενέσϑαι ᾿Δλεξάνδοῳ Καλλισϑένην τίϑεμαι ἐπὶ τῇ 

ἀκαίρῳ τὸ παρρησίᾳ καὶ ὑπερόγκῳ ἀβελτερίᾳ. ἐφ᾽ ὅτῳ τι 
τεχμαίρομαι μὴ χαλεπῶς πιστευϑῆναι τοὺς κατειπόντας 

Καλλισϑένους, ὅτι μετέσχε τῆς ἐπιβουλῆς τῆς γενομένης 

᾿λεξάνδρῳ ἐκ τῶν παίδων, τοὺς δέ, ὅτι καὶ ἐπῆρεν αὐτὸς 
ἐς τὸ ἐπιβουλεῦσαι. ξυνέβη δὲ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς ὧδε. 

Ἔχ Φιλίππου ἦν ἤδη καϑεστηκὸς τῶν ἐν τέλει 30 
"Μακεδόνων τοὺς παῖδας ὅσοι ἐς ἡλικίαν ἐμειρακιεύοντο 

καταλέγεσθαι ἐς ϑεραπείαν τοῦ βασιλέως, τά τε περὶ 
τὴν ἄλλην δίαιταν τοῦ σώματος διακονεῖσϑαι βασιλεῖ 

καὶ κοιμώμενον φυλάσσειν τούτοις ἐπετέτραπτο. καὶ 

ὁπότε ἐξελαύνοι βασιλεύς, τοὺς ἵππους παρὰ τῶν 535 

ἱπποκόμων δεχόμενοι ἐκεῖνοι προσῆγον καὶ ἀνέβαλλον 
οὗτοι βασιλέα τὸν Περσικὸν τρόπον καὶ τῆς ἐπὶ ϑήρᾳ 
φιλοτιμίας βασιλεῖ κοινωνοὶ ἦσαν. τούτων καὶ ρμό- 
λαος ἦν, Σωπόλιδος μὲν παῖς, φιλοσοφίᾳ δὲ ἐδόκει 

προσέχειν τὸν νοῦν καὶ Καλλισϑένην ϑεραπεύξιν ἐπὶ 30 
τῷδε. ὑπὲρ τούτου λόγος κατέχει, ὅτι ἐν ϑήρᾳ προσ- 



13, ὅ -- 18, 6. 169 

φερομένου ᾿4λεξάνδρῳ συὸς ἔφϑη βαλὼν τὸν σῦν ὁ 
Ἑρμόλαος" καὶ ὁ μὲν σῦς πίπτει βληϑείς, ᾿4λέξανδρος 

δὲ τοῦ καιροῦ ὑστερήσας ἐχαλέπηνε τῷ Ἑρμολάῳ καὶ 
κελεύει αὐτὸν πρὸς ὀργὴν πληγὰς λαβεῖν ὁρώντων 

ὁ τῶν ἄλλων παίδων, καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ ἀφείλετο. 
Τοῦτον τὸν Ἑρμόλαον ἀλγήσαντα τῇ ὕβρει φρά- 8 

σαι πρὸς Σώστρατον τὸν ᾿Δμύντου, ἡλικιώτην τε ἑαυτοῦ 
καὶ ἐραστὴν ὄντα, ὅτι οὐ βιωτόν οἵ ἐστι μὴ τιμω- 
ρησαμένῳ ᾿4λέξανδρον τῆς ὕβρεως, καὶ τὸν Σώστρατον 

10 οὐ χαλεπῶς συμπεῖσαι μετασχεῖν τοῦ ἔργου, ἅτε ἐρῶντα. 
ὑπὸ τούτων δὲ ἀναπεισϑῆναι ᾿Αντίπατρόν τε τὸν 4 
᾿σκληπιοδώρου τοῦ Συρίας δατραπεύσαντος καὶ ᾿Επι- 
μένην τὸν ᾿Δρσαίου καὶ ᾿ἀντικλέα τὸν Θεοχρίτου καὶ 
Φιλώταν τὸν Κάρσιδος τοῦ Θρᾳχός. ὡς οὖν περιῆκεν 

1 ἐς ᾿ἀντίπατρον ἡ νυχτερινὴ φυλακή, ταύτῃ τῇ νυχτὶ 
ξυγκείμενον εἷναι ἀποκτεῖναι ᾿4λέξανδρον, κοιμωμένῳ 

ἐπιπεσόντας. 

Ἐυμβῆναι δὲ οἱ μὲν αὐτομάτως λέγουσιν ἔστε (ἐφδ κ᾿ 
ἡμέραν πίνειν ᾿4λέξανδρον, ᾿Αριστόβουλος δὲ ὧδε Αείδιον. 

.ο ἀνέγραψες. Σύραν γυναῖκα ἐφομαρτεῖν ᾿4λεξάνδρῳ 
κάτοχον ἐκ τοῦ ϑείου γιγνομένην καὶ ταύτην τὸ μὲν 
πρῶτον γέλωτα εἷναι ᾿᾿λεξάνδρῳ τὲ καὶ τοῖς ἀμφ 
αὐτόν. ὡς δὲ τὰ πάντα ἕν τῇ κατοχῇ ἀληϑεύουσα 
ἐφαίνετο, οὐκέτι ἀμελεῖσϑαι ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου, ἀλλ᾽ εἶναι 

95 γὰρ τῇ Σύρᾳ πρόσοδον πρὸς τὸν βασιλέα καὶ νύχτωρ 
καὶ μδϑ᾽ ἡμέραν, καὶ καϑεύδοντι πολλάκις ἤδη ἐπιστῆ- 
ναι. καὶ δὴ καὶ τότε ἀπαλλασσομένου ἐκ τοῦ πότου 6 
κατεχομένην ἐκ τοῦ ϑείου ἐντυχεῖν, καὶ δεῖσθαι 
ἐπανελϑόντα πίνειν ὅλην τὴν νύκχκτα᾽ καὶ ᾿4λέξανδρον 

0 ϑεῖόν τι εἶναι νομίσαντα ἐπανελθεῖν τὸ καὶ πίνειν, 
καὶ οὕτως τοῖς παισὶ διαπεσεῖν τὸ ἔργον, 

Φ 
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7 Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ᾿Επιμένης ὁ ᾿ἀρδσαίου τῶν μετ- 
ἐχόντων τῆς ἐπιβουλῆς φράξει τὴν πρᾶξιν Χαρικλεῖ τῷ 

Μενάνδρου, ἐραστῇ ἑαυτοῦ γεγονότι᾽ Χαρικλῆς δὲ 
φράξει Εὐρυλόχῳ τῷ ἀδελφῷ τῷ ᾿Επιμένους. καὶ ὁ 
Εὐρύλοχος ἐλϑὼν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τὴν ᾿4λεξάνδρου 
Πτολεμαίῳ τῷ “Μάγου τῷ σωματοφύλακνι καταλέγει 

ἅπαν τὸ πρᾶγμα ὁ δὲ ᾿Δλεξάνδρῳ ἔφρασε. καὶ ὃ 
᾿4λέξανδρος ξυλλαβεῖν κελεύει ὧν τὰ ὀνόματα εἶπεν ὃ 

Εὐρύλοχος" καὶ οὗτοι στρεβλούμενοι σφῶν τε αὐτῶν 
κατεῖπον τὴν ἐπιβουλὴν καί τινας καὶ ἄλλους ὠνό- τὸ 
μασαν. 

14 Δριστόβουλος μὲν λέγει ὅτι καὶ Καλλισϑένην ἐπᾶραι 
Ατἰεοῦ. σρᾷᾶς ἔφασαν ἐς τὸ τόλμημα" καὶ Πτολεμαῖος ὡσαύτως 

Ῥιοῖϑσι. λέγει. οἱ δὲ πολλοὶ οὐ ταύτῃ λέγουσιν, ἀλλὰ διὰ 
μῖδος γὰρ τὸ ἤδη ὃν πρὸς Καλλισϑένην ἐξ ̓ 4λεξάνδρου ιτ6 
καὶ ὅτι ὃ .Ἑρμόλαος ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτήδειος ἦν τῷ 
Καλλισϑένει, οὐ χαλεπῶς πιστεῦσαι τὰ χείρω ὑπὲρ 
Καλλισϑένους ᾿4λέξανδρον. ἤδη δέ τινες καὶ τάδε 
ἀνέγραψαν, τὸν “Ἑρμόλαον προᾳφχϑέντα ἐς τοὺς Μακε- 
δόνας ὁμολογεῖν τε ἐπιβουλεῦσαι --- καὶ γὰρ οὐκ εἶναι 530 

ἔτι ἐλευϑέρῳ ἀνδρὶ φέρειν τὴν ὕβριν τὴν ᾿4λεξάν- 
δρου --- πάντα καταλέγοντα, τήν τε Φιλώτα οὐκ ἔνδικον 
τελευτὴν καὶ {τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Παρμενίωνος 

ἔτι ἐκνομωτέραν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τότε ἀποϑανόντων, 

καὶ τὴν Κλείτου ἐν μέθῃ ἀναίρεσιν, καὶ τὴν ἐσϑῆτα 55 
τὴν Μηδικήν, καὶ τὴν προσχύνησιν τὴν βουλευϑεῖσαν 

καὶ οὕπω πεπαυμένην, καὶ πότους τὸ καὶ ὕπνους τοὺς 

᾿Αλεξάνδρου: ταῦτα οὐ φέροντα ἔτι ἐλευϑερῶσαι 
ἐθελῆσαι ἑαυτόν τὲ καὶ τοὺς ἄλλους Μακεδόνας. 

8 τοῦτον μὲν δὴ αὐτόν τὸ καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ξυλληφ- 90 
ϑέντας καταλξυσϑῆναι πρὸς τῶν παρόντων, Καλλῳυ- 

εκ 
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σϑένην δὲ ᾿ἀριστόβουλος μὲν λέγει δεδεμένον ἐν πέδαις Ατίδιον. 
ξυμπεριάγεσθϑαν τῇ στρατιᾷ, ἔπειτα νόσῳ τελευτῆσαι, 
Πτολεμαῖος δὲ ὃ Δάγου στρεβλωθϑέντα καὶ κρεμασ- Ῥῤοῖθτα. 
ϑέντα ἀποθανεῖν. οὕτως οὐδὲ οἱ πάνυ πιστοὶ ἐς τὴν 

5 ἀφήγησιν καὶ ξυγγενόμενοι ἐν τῷ τότε ᾿Δἀλεξάνδρῳ 
ὑπὲρ τῶν γνωρίμων τε καὶ οὐ λαϑόντων σφᾶς ὅπως 
ἐπράχϑη ξύμφωνα ἀνέγραψαν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ὑπὲρ 4 

τούτων αὐτῶν ἄλλοι ἄλλως ἀφηγήσαντο, ἀλλ ἐμοὶ 
ταῦτα ἀποχρῶντα ἔστω ἀναγεγραμμένα. ταῦτα μὲν 

ιο δὴ οὐ πολλῷ ὕστερον πραχϑέντα ἐγὼ ἐν τοῖσδε τοῖς 
ἀμφὶ Κλεῖτον ξυνενεχϑεῖσιν ᾿Αλεξάνδρῳ ἀνέγραψα, 
τούτοις μᾶλλόν τι οἰκεῖα ὑπολαβὼν ἐς τὴν ἀφήγησιν. 

Παρ ᾿Δ4λέξανδρον δὲ ἧκεν καὶ αὖϑις Σχυϑῶν τῶν 1ὖῦ 
ἐκ τῆς Εὐρώπης πρεσβεία ξὺν τοῖς πρέσβεσιν οἷς 

ι αὐτὸς ἐς Σιχύϑας ἔστειλεν. ὃ μὲν δὴ τότε βασιλεὺς 

τῶν Σχυϑῶν ὅτε οὗτοι ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου ἐπέμποντο 
τετελευτηκὼς ἐτύγχανεν, ἀδελφὸς δὲ ἐκείνου ἐβασίλδυεν. 
ἦν δὲ ὃ νοῦς τῆς πρεσβείας ἐθέλειν ποιεῖν πᾶν τὸ ἐξ 2 

᾿4λεξάνδρου ἐπαγγελλόμενον Σκύϑας" καὶ δῶρα ἔφερον 

80 4Ἵλεξάνδρῳ παρὰ τοῦ βασιλέως τῶν Σκυϑῶν ὅσα 
μέγιστα νομίξεται ἐν Σκύϑαις" καὶ τὴν ϑυγατέρα ὅτι 

ἐθέλει ᾿4λεξάνδρῳ δοῦναι γυναῖκα βεβαιότητος οὕνεκα 
τῆς πρὸς ᾿4λέξανδρον φιλίας τὸ καὶ ξυμμαχίας. εἰ δὲ 38 
ἀπαξιοῖ τὴν Σχυϑῶν βασίλισσαν γῆμαι ᾿4λέξανδρος, 

45 ἀλλὰ τῶν γε σατραπῶν τῶν τῆς Σχυϑικῆς χώρας καὶ 
ὕσοι ἄλλοι δυνάσται κατὰ τὴν γὴν τὴν Σχυϑίδα, τού- 

τῶν τὰς παῖδας ἐθέλειν δοῦναι τοῖς πιστοτάτοις τῶν 

ἀμφὶ ᾿Αλέξανδρον. ἥξειν δὲ καὶ αὐτὸς ἔφασκεν, εἶ 
κδλεύοιτο, ὡς παρ αὐτοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἀκοῦσαι ὅσα 

0 ἐπαγγέλλοι. ἀφίκετο δ᾽ ἐν τούτῳ παρ᾽ ᾿4λέξανδρον 4 
καὶ Φαρασμάνης ὁ Χορασμίων βασιλεὺς ξὺν ἱππεῦσι 
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χιλίοις καὶ πεντακοσίοις. ἔφασκεν δὲ ὁ Φαρασμάνης 
ὅμορος οἰκεῖν τῷ τε Κόλχων γένει καὶ ταῖς γυναιξὶ 

ταῖς ᾿Δμαξόσι, καὶ εἰ ϑέλοι ᾿4λέξανδρος ἐπὶ Κόλχους 

τε καὶ ᾿Δμαξόνας ἐλάσας καταστρέψασϑαν τὰ ἐπὶ τὸν 

πόντον τὸν Εὔξεινον ταύτῃ καϑήχοντα γένη, ὁδῶν τε 

ἡγεμὼν ἔσεσϑαν ἐπηγγέλλετο καὶ τὰ ἐπιτήδεια τῇ 
στρατιᾷ παρασκευάσειν. 

δ Τοῖς τε οὖν παρὰ τῶν Σκχυϑῶν ἥκουσι φιλάν- 
ϑοωώπα ἀποκρίνεται ᾿4λέξανδρος καὶ ἐς τὸν τότε καιρὸν 
ξύμφορα, γάμου δὲ οὐδὲν δεῖσϑαι Σχυϑικοῦ, καὶ τὸ 
Φαρασμάνην ἐπαινέσας τὸ καὶ φιλίαν καὶ ξυμμαχίαν 
πρὸς αὐτὸν ξυνϑέμενος αὑτῷ μὲν τότε οὐκ ἔφη ἐν 

καιρῷ εἷναι ἐλαύνειν ἐπὶ τὸν Πόντον" ᾿Αρταβάξῳ δὲ 
τῷ Πέρσῃ, ὅτῳ τὰ Βακτρίων ἐξ ̓ Αλεξάνδρου ἐπετέτακτο, 
καὶ ὅσοι ἄλλον πρόδχωροι τούτῳ σατράπαι ξυστήσας 10 

Φαρασμάνην ἀποπέμπει ἐς τὰ ἤϑη τὰ αὐτοῦ. αὑτῷ 

δὲ τὰ ᾿Ινδῶν ἔφη ἐν τῷ τότε μέλειν. τούτους γὰρ 
καταστρεψάμενος πᾶσαν ἂν ἤδη ἔχειν τὴν ᾿Ασίαν᾽ 
ἐχομένης δὲ τῆς ᾿4σίας ἐπανιέναν ἂν ἐς τὴν Ελλάδα, 
ἐκεῖϑεν δ᾽ ἐφ᾽ ᾿Ελλησπόντου τε καὶ τῆς Προποντίδος 590 
ξὺν τῇ δυνάμεδι πάσῃ τῇ τε ναυτικῇ καὶ τῇ πεξικῇ 
ἐλάσειν εἴσω τοῦ Πόντου" καὶ ἐς τὸ τότε ἠξίου ἀπο- 

ϑέσϑαι Φαρασμάνην ὅσα ἐν τῷ παραυτίκα ἐπηγγέλλετο. 

Αὐτὸς δὲ ἐπὶ τὸν Ὄξον τε ποταμὸν ἤει αὖϑις καὶ 

εἷς τὴν Σογδιανὴν προχωρεῖν ἐγνώχει, ὅτι πολλοὺς 96 
τῶν Σογδιανῶν ἐς τὰ ἐρύματα ξυμπεφευγέναι ἠγγέλ- 
λὲτο οὐδὲ ἐθέλειν κατακούειν τοῦ σατράπου, ὅστις 
αὐτοῖς ἐξ ᾿4λεξάνδρου ἐπετέτακτο. στρατοπεδεύοντος 

δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ Ὄξῳ οὐ μακρὰν τῆς 
σκηνῆς τῆς αὐτοῦ ᾿Δ4λεξάνδρου πηγὴ ὕδατος καὶ ἄλλη 80 

8 ἐλαίον πηγὴ πλησίον αὐτῆς ἀνέσχε. καὶ Πτολεμαίῳ 

Θι 
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τῷ “ἄγου τῷ σωματοφύλακι ἐπειδὴ ἐσηγγέλϑη τὸ τέρας, 

Πτολεμαῖος ᾿Δλεξάνδρῳ ἔφρασεν. ᾿4λέξανδρος δὲ ἔϑυεν 
ἐπὶ τῷ φάσματι ὅσα οἱ μάντεις ἐξηγοῦντο. ᾿4ρίσταν- 
δρος δὲ πόνων εἶναι σημεῖον τοῦ ἐλαίου τὴν πηγὴν 

5 ἔφασκεν, ἀλλὰ καὶ νίκην ἐπὶ τοῖς πόνοις σημαίνειν. 
Διαβὰς οὖν ξὺν μέρει τῆς στρατιᾶς ἐς τὴν Σογ- 16 

διανήν, Πολυπέρχοντα δὲ καὶ Ἄτταλον καὶ Γοργίαν 
καὶ Μελέαγρον αὐτοῦ ἐν Βάχτροις ὑπολιπόμενος τού- 

τοῖς μὲν παρήγγειλεν τήν τὸ χώραν ἐν φυλακῇ ἔχειν, 
1 ὧς μή τι νεωτερίσωσιν οἱ ταύτῃ βάρβαροι, καὶ τοὺς 

ἔτι ἀφεστηκότας αὐτῶν ἐξαιρεῖν. αὐτὸς δὲ ἐς πέντε 

μέρη διελὼν τὴν ἅμα οἷ στρατιὰν τῶν μὲν Ηφαιστίωνα 
ἄρχειν ἔταξε, τῶν δὲ Πτολεμαῖον τὸν Μάγου τὸν 
σωματοφύλακα᾽ τοῖς τρίτοις δὲ Περδίκκαν ἐπέταξε" 

16 τῆς δὲ τετάρτης τάξεως Κοῖνος καὶ ἀρτάβαξος ἡγοῦντο 

αὐτῷ τὴν δὲ πέμπτην μοῖραν ἀναλαβὼν αὐτὸς ἐπήει 

τὴν χώραν ὡς ἐπὶ Μαράκανδα. καὶ οἱ ἄλλοι ὡς 8 
ἑχάστοις προὐχώρει ἐπήεσαν, τοὺς μέν τινας τῶν ἐς 
τὰ ἐρύματα ξυμπεφευγότων βίᾳ ἐξαιροῦντες, τοὺς δὲ 

40 χαὺ ὁμολογίᾳ προσχωροῦντάς σφισιν ἀναλαμβάνοντες. 
ὡς δὲ ξύμπασα αὐτῷ ἡ δύναμις ἐπελθοῦσα τῶν Σογ- 

διανῶν τῆς χώρας τὴν πολλὴν ἐς Μαράκανδα ἀφίκετο, 

᾿ἩΗφαιστίωνα μὲν ἐκπέμπει τὰς ἐν τῇ Σογδιανῇ πόλεις 

συνοικίξειν, Κοῖνον δὲ καὶ ᾿ἀρτάβαξον ὡς ἐς Σκύϑας, 
45 ὅτι ἐς Σκύϑας καταπεφευγέναι Σπιταμένης αὐτῷ 

ἐξηγγέλλετο, αὐτὸς δὲ ξὺν τῇ λοιπῇ στρατιᾷ ἐπιὼν 
τῆς Σογδιανῆς ὅσα ἔτι πρὸς τῶν ἀφεστηκότων κατ- 

δίχετο ταῦτα οὐ χαλεπῶς ἐξήρει. 

Ἐν τούτοις δὲ ᾿Δ4λεξάνδρου ὄντος Σπιταμένης τὲ 4 

8) καὺ σὺν αὐτῷ τῶν Σογδιανῶν τινες φυγάδων ἐς τῶν 
Σκχυϑῶν τῶν Μασδαγετῶν καλουμένων τὴν χώραν 

τῷ 
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ξυμπεφευγότες ξυναγαγόντες τῶν Μασσαγετῶν ἱππέας 
ἑξακοσίους ἀφίκοντο πρός τι φρούριον τῶν κατὰ τὴν 
Βακχτριανήν. καὶ τῷ τὸ φρουράρχῳ οὐδὲν πολέμιον 
προσδεχομένῳ ἐπιπεσόντες καὶ τοῖς ξὺν τούτῳ τὴν 
φυλακὴν ἔχουσιν τοὺς μὲν στρατιώτας διέφϑειραν, τὸν 

φρούραρχον δὲ ἑλόντες ἐν φυλακῇ εἶχον. ϑαρσήσαντες 
δὲ ἐπὶ τοῦ φρουρίου τῇ καταλήψει ὀλίγαις ἡμέραις 
ὕστερον Ζαριάσποις πελάσαντες τῇ μὲν πόλει προσ- 

βαλεῖν ἀπέγνωσαν, λείαν δὲ πολλὴν περιβαλλόμενοι 
ἥλαυνον. 

Ἦσαν δὲ ἐν τοῖς Ζαριάσποις νόσῳ ὑπολδλειμμένοι 
τῶν ἑταίρων ἱππέων οὐ πολλοὶ καὶ ξὺν τούτοις Πείϑων 

τε ὁ Σωσικλέους, ἐπὶ τῆς βασιλικῆς θεραπείας τῆς ἐν 
Ζαριάσποις τεταγμένος, καὶ ᾿ἀριστόνικος ὁ κιϑαρφδός. 
καὶ οὗτοι αἰσϑόμενοι τῶν Σχυϑῶν τὴν καταδρομήν 
(ἤδη γὰρ ἐκ τῆς νόσου ἀναρρωσϑέντες ὕπλα τε ἔφερον 
καὶ τῶν ἵππων ἐπέβαινον) ξυναγαγόντες τούς τε 

μισϑοφόρους ἱππέας ἐς ὀγδοήχοντα, οἱ ἐπὶ φυλακῇ 
τῶν Ζαριάσπων ὑπολελειμμένοι ἦσαν, καὶ τῶν παίδων 
τινὰς τῶν βασιλικῶν ἐχβοηϑοῦσιν ἐπὶ τοὺς Μασ- 
σαγέτας. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ προσβολῇ οὐδὲν ὑποτο- 

πήσασι τοῖς Σκύϑαις ἐπιπεσόντες τήν τὲ λείαν ξύμπασαν 

ἀφείλοντο αὐτοὺς καὶ τῶν ἀγόντων τὴν λείαν οὐκ 

ὀλίγους ἀπέκτειναν. ἐπανιόντες δὲ αὐτοὶ ἀτάκτως, ἅτε 

10 

90 

οὐδενὸς ἐξηγουμένου, ἐνεδρευϑέντες πρὸς Σπιταμένους 56 
καὶ τῶν Σχκυϑῶν τῶν μὲν ἑταίρων ἀποβάλλουσιν ἕπτά, 
τῶν δὲ μισϑοφόρων ἱππέων ἑξήκοντα. καὶ ᾿Δριστόνικος 

ὁ χιϑαρῳδὸς αὐτοῦ ἀποϑνήσκει, οὐ κατὰ κιϑαρῳδὸν 
ἀνὴρ ἀγαϑὸς γενόμενος. Πείϑων δὲ τρωϑεὶς ξῶν 
λαμβάνεται πρὸς τῶν Σκυϑῶν. 

Καὶ ταῦτα ὡς Κρατερῷ ἐξηγγέλθη, σπουδῇ ἐπὶ 
90 
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τοὺς Μασσαγέτας ἥλαυνεν. οἱ δὲ ὡς ἐπύϑοντο πλησίον 

ἐπελαύνοντά σφισι Κρατερόν, ἔφευγον ἀνὰ κράτος ὡς 
εἷς τὴν ἐρήμην. καὶ Κρατερὸς ἐχόμενος αὐτῶν αὐτοῖς 

τὸ ἐχείνοις περιπίπτει οὐ πόρρω τῆς ἐρήμου καὶ ἄλλοις 
5 ἱππεῦσι Μασσαγετῶν ὑπὲρ τοὺς χιλίους. καὶ μάχη 
γίγνεται τῶν τε Μακεδόνων καὶ τῶν Σικυϑῶν καρτερά" 

καὶ ἐνίκων οἱ Μακεδόνες. τῶν δὲ Σχυϑῶν ἀπέϑανον 

μὲν ἑχατὸν καὶ πεντήκοντα ἱππεῖς᾽ οἱ δὲ ἄλλοι οὐ 

χαλεπῶς ἐς τὴν ἐρήμην διεσώϑησαν, ὅτι ἄπορον ἦν 
10 προσωτέρω τοῖς Μακεδόσι διώκειν. 

Καὶ ἐν τούτῳ ᾿4λέξανδρος ᾿ἀρτάβαξον μὲν τῆς 
σατραπείας τῆς Βακτρίων ἀπαλλάττει δεηϑέντα διὰ 
γῆρας, ᾿ἀμύνταν δὲ τὸν Νικολάου σατράπην ἀντ᾽ 

αὐτοῦ καϑίστησι. Κοῖνον δὲ ἀπολείπει αὐτοῦ τὴν 

1ι6τὲ αὑτοῦ τάξιν καὶ τὴν Μελεάγρου ἔχοντα καὶ τῶν 

ἑταίρων ἱππέων ὃς τετρακοσίους καὶ τοὺς ἱππακον- 
τιστὰς πάντας καὶ τῶν Βαχτρίων τε καὶ Σογδιανῶν 

καὶ ὅσοι ἄλλοι μετὰ ᾿Δμύντου ἐτάχϑησαν, προστάξας 
ἅπασιν ἀκούειν Κοίνου καὶ διαχειμάξειν αὐτοῦ ἐν τῇ 

40 Σογδιανῇ, τῆς τὸ χώρας ἕνεκα τῆς φυλακῆς καὶ εἴ πῃ 
ἄρα Σπιταμένην περιφερόμενον κατὰ τὸν χειμῶνα 

ἐνεδρεύσαντας ξυλλαβεῖν. 

Σπιταμένης δὲ καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ὡς φρουραῖς 
τε πάντα κατειλημμένα ἑώρων ἐκ τῶν Μακεδόνων καί 

46 ὅφιν ἄπορα πάντῃ τὰ τῆς φυγῆς ἐγίγνετο, ὡς ἐπὶ 
Κοῖνόν τε καὶ τὴν ξὺν τούτῳ στρατιὰν ἐτράποντο, 
ὡς ταύτῃ μᾶλλόν τι ἀξιόμαχον ἐσόμενοι. ἀφικόμενοι 

δὲ ἐς Γαβάς, χωρίον τῆς Σογδιανῆς ὀχυρὸν ἐν μεϑορίῳ 

τῆς τε Σογδιανῶν γῆς καὶ τῆς Μασσαγετῶν Σικυϑῶν 

80 φκιόμένον, ἀναπείϑουσιν οὐ χαλεπῶς τῶν Σκυϑῶν 
ἱππέας ἐς τρισχιλίους συνεμβάλλειν σφίσιν ἐς τὴν 

ὃ» 



116 ΤΠΙΒΕΕΒ ΤΥ 

ὅ Σογδιανήν. οἱ δὲ Σκύϑαι οὗτοι ἀπορίᾳ τε πολλῇ 
ἔχονται καὶ ἅμα ὅτι οὔτε πόλεις εἰσὴν αὐτοῖς οὔτε 

ἑδραῖοι οἰκοῦσιν, ὡς δειμαίνειν ἂν περὶ τῶν φιλτάτων, 
οὐ χαλεποὶ ἀναπεισϑῆναί εἰσιν ἐς ἄλλον καὶ ἄλλον 
πόλεμον. ὡς δὲ Κοῖνός τὲ καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἔμαϑον 

προσιόντας τοὺς ξὺν Σπιταμένει ἱππέας, ἀπήντων καὶ 

6 αὐτοὶ μετὰ τῆς στρατιᾶς. καὶ γίγνεται αὐτῶν μάχη 
καρτερά, καὶ νικῶσιν οἱ Μακεδόνες, ὥστε τῶν μὲν 

βαρβάρων ἱππέων ὑπὲρ τοὺς ὀκτακοσίους πεσεῖν ἐν 
τῇ μάχῃ, τῶν δὲ ξὺν Κοίνῳ ἱππέας μὲν ἐς εἴκοσι 10 
καὶ πέντε, πεξοὺς δὲ δώδεκα. οἵ τε οὖν Σογδιανοὶ 
οἱ ἔτι ὑπολειπόμενοι ξὺν Σπιταμένει καὶ τῶν Βακ- 

τρίων οἱ πολλοὶ ἀπολείπουσιν ἐν τῇ φυγῇ Σπιταμένην 
καὶ ἀφικόμενοι παρὰ Κοῖνον παρέδοσαν σφᾶς αὐτοὺς 

Κοίνῳ, οἵ τὸ Μασσαγέται οἱ Σκύϑαιν κακῶς πεπρα- τὸ 
γότες τὰ μὲν σκευοφόρα τῶν ξυμπαραταξαμένων σφίσι 

Βαχτρίων τε καὶ Σογδιανῶν διήρπασαν, αὐτοὶ δὲ ξὺν 

Σπιταμένει ἐς τὴν ἔρημον ἔφδυγον. ὡς δὲ ἐξηγγέλ- 
λετο αὐτοῖς ᾿“λέξανδρος ἐν ὁρμῇ ὧν ἐπὶ τὴν ἔρημον 
ἐλαύνειν ἀποτεμόντες τοῦ Σπιταμένους τὴν κεφαλὴν 530 
παρὰ ᾿Δ4λέξανδρον πέμπουσιν, ὡς ἀποτρέψοντες ἀπὸ 
σφῶν αὐτῶν τούτῳ τῷ ἔργῳ. 

18 Καὶ ἐν τούτῳ Κοῖνός τε ἐς Ναύτακα παρ᾽ ᾿4λέξ- 

ανδρον ἐπανέρχεται καὶ οἱ ἀμφὶ Κρατερόν τε καὶ 
Φραταφέρνην τὸν τῶν Παρϑυαίων σατράπην καὶ 30 

Στασάνωρ ὁ ᾿Δρείων, πεπραγμένων σφίσι πάντων ὅσα 
9 ἐξ ᾿4λεξάνδρου ἐτέτακτο. ᾿4λέξανδρος δὲ περὶ ΝΝαύτακα 
ἀναπαύων τὴν στρατιὰν ὅ τι περ ἀχμαῖον τοῦ χειμῶ- 
νος, Φραταφέρνην μὲν ἀποστέλλει ἐς Μάρδους καὶ 
Ταπζονγύρους ζΑὐτουφραδάτην ἐπανάξοντα τὸν σατρά- 80 
πην, ὅτι πολλάκις ἤδη μετάπεμπτος ἐξ ᾿4λεξάνδρου 
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γιγνόμενος οὐχ ὑπήχουε καλοῦντι. Στασάνορα δὲ ἐς 

Ζράγγας σατράπην ἐχπέμπει, ἐς Μήδους δὲ Δἀτροπάτην 
ἐπὶ σατραπείᾳ καὶ τοῦτον τῇ Μήδων, ὅτι ᾿θξυδάτης 
ἐθελοκακεῖν αὐτῷ ἐφαίνετο. Σταμένην δὲ ἐπὶ Βαβυ- 

5 λῶνος στέλλει, ὅτι Μαξαῖος ὃ Βαβυλώνιος ὕπαρχος 

τετελευτηχέναι αὐτῷ ἐξηγγέλλετος Σώπολιν δὲ καὶ 

᾿Επόκιλλον καὶ Μευ[ν]ίδαν ἐς Μακεδονίαν ἐκπέμπει, 
τὴν στρατιὰν τὴν ἐκ Μακεδονίας αὐτῷ ἀνάξοντας. 

“μα δὲ τῷ ἦρι ὑποφαίνοντι προὐχώρει ὡς ἐπὶ τὴν 
ιο ἐν τῇ Σογδιανῇ πέτραν, ἐς ἣν πολλοὺς μὲν τῶν 
Σογδιανῶν ξυμπεφευγέναι αὐτῷ ἐξηγγέλλετο᾽ καὶ ἡ 

Ὀξυάρτου δὲ γυνὴ τοῦ Βακχτρίου καὶ αἱ παῖδες αἱ 
Ὀξυάρτου ἐς τὴν πέτραν ταύτην ξυμπεφευγέναι ἐλέ- 
γοντο, Οξυάρτου αὐτὰς ὡς ἐς ἀνάλωτον δῆϑεν τὸ 

ι6 χωρίον ἐχεῖνο ὑπεκϑεμένου, ὅτι καὶ αὐτὸς ἀφειστήκει 
ἀπ ᾿Δ4λεξάνδρου. ταύτης γὰρ ἐξαιρεϑείσης οὐκέτι 
οὐδὲν ὑπολειφϑήσεσϑαι ἐδόκει τῶν Σογδιανῶν τοῖς 
νεωτερίξευν ἐθέλουσιν. ὡς δὲ ἐπέλασαν τῇ πέτρᾳ, 

καταλαμβάνει πάντῃ ἀπότομον ἐς τὴν προσβολὴν σιτία 

90 τὸ ξυγκεχομιόσμένους τοὺς βαρβάρους ὡς ἐς χρόνιον 

πολιορκίαν. καὶ χιὼν πολλὴ ἐπιπεσοῦσα τήν τε πρόσ- 

βασυν ἀπορωτέραν ἐποίει τοῖς Μακεδόσι καὶ ἅμα ἐν 
ἀφϑονίᾳ ὕδατος τοὺς βαρβάρους διῆγεν. ἀλλὰ καὶ 

ὡς προσβάλλειν ἐδόκει τῷ χωρίῳ. καὶ γάρ τι καὶ 
45 ὑπέρογκον ὑπὸ τῶν βαρβάρων λεχϑὲν ἐς φιλοτιμίαν. 

ξὺν ὀργῇ ἐμβεβλήκει ᾿4λέξανδρον. προκληϑέντες γὰρ 
ἐς ξύμβασιν καὶ προτεινομένου σφίσιν, ὅτι σώοις 

ὑπάρξει ἐπὶ τὰ σφέτερα ἀπαλλαγῆναι παραδοῦσι τὸ 
χωρίον, οἱ δὲ σὺν γέλωτι βαρβαρίξοντες πτηνοὺς 

80 ἐκέλευον ξητεῖν στρατιώτας ᾿4λέξανδρον, οἴτινες αὐτῷ 
ἐξαιρήδουσι τὸ ὄρος, ὡς τῶν γε ἄλλων ἀνθρώπων 

ἈΒΕΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒΙΒ οα. ΒΟΟΒ. ἘΔ. ταΐῃου. 12 
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1 οὐδεμίαν ὥραν σφίσιν οὖσαν. ἔνϑα δὴ ἐκήρυξεν 
᾿Αλέξανδρος τῷ μὲν πρώτῳ ἀναβάντι δώδεκα τάλαντα 
εἶναι τὸ γέρας, δευτέρῳ δὲ ἐπὶ τούτῳ τὰ δεύτερα καὶ 

τρίτῳ τὰ ἐφεξῆς, ὡς τελευταῖον εἷναι τῷ τελευταίῳ 
ἀνελϑόντι τριακοσίους ΖΙαρεικοὺς τὸ γέρας. καὶ τοῦτο ὁ 
τὸ κήρυγμα παρώξυνεν ἔτι μᾶλλον καὶ ἄλλως τοὺς 
Μακεδόνας ὡρμημένους. 

19 Ξυνταξάμενοι δὴ ὅσοι πετροβατεῖν ἐν ταῖς πολι-- 
ορκέαις αὐτῷ μεμελετήκεσαν, ἐς τριακοσίους τὸν ἀριϑ-- 

μόν, καὶ πασσάλους μικροὺς σιδηροῦς, οἷς αἱ σκηναὶ τὸ 
καταπεπήγεσαν αὐτοῖς, παραδκχευάδσαντες, τοῦ κατα- 

πηγνύναι αὐτοὺς ἔς τὲ τὴν χιόνα ὅπου πεπηγυῖα 

φανείη καὶ εἴ πού τι τῆς χώρας ἔρημον χιόνος ὑπο- 
φαίνοιτο, καὶ τούτους καλωδίοις ἐκ λίνου ἰσχυροῖς 
ἐχδήσαντες τῆς νυχτὸς προὐχώρουν κατὰ τὸ ἀποτομώ-- τὉ 

ἢ τατόν τε τῆς πέτρας καὶ ταύτῃ ἀφυλακτότατον. καὶ 
τούτους τοὺς πασσάλους καταπηγνύντες τοὺς μὲν ἐς 

τὴν γῆν, ὅπου διεφαίνετο, τοὺς δὲ καὶ τῆς χιόνος ἐς 
τὰ μάλιστα οὐ ϑρυφϑησόμενα, ἀνεῖλκον σφᾶς αὐτοὺς 

ἄλλον ἄλλῃ τῆς πέτρας. καὶ τούτων ἐς τριάκοντα μὲν 30 

ἐν τῇ ἀναβάσει διεφϑάρησαν, ὥστε οὐδὲ τὰ σώματα 

αὐτῶν ἐς ταφὴν εὑρέϑη ἐμπεσόντα ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τῆς 
χιόνος. οἱ δὲ λοιποὶ ἀναβάντες ὑπὸ τὴν ἕω καὶ τὸ 
ἄκρον τοῦ ὄρους καταλαβόντες σινδόνας κατέσειον ὡς 

ἐπὶ τὸ στρατόπεδον τῶν Μακεδόνων, οὕτως αὐτοῖς ἐξ 535 
᾿Δλεξάνδρου παρηγγελμένον. πέμψας δὴ κήρυκα ἐμ- 
βοῆσαι ἐκέλευσε τοῖς προφυλάδδουσι τῶν βαρβάρων 
μὴ διατρίβειν ἔτι, ἀλλὰ παραδιδόναι σφᾶς" ἐξευρῆσϑαι 
γὰρ δὴ τοὺς πτηνοὺς ἀνθρώπους καὶ ἔχεσϑαι ὑπὸ 
αὐτῶν τοῦ ὅρους τὰ ἄκρα᾽ καὶ ἅμα ἐδείκνυεν τοὺς 80 

ὑπὲρ τῆς κορυφῆς στρατιώτας. 
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Οἱ δὲ βάρβαροι ἐχπλαγέντες τῷ παραλόγῳ τῆς 4 
ὄψεως καὶ πλείονάς τὲ ὑποτοπήσαντες εἷναι τοὺς 

κατέχοντας τὰ ἄκρα καὶ ἀκριβῶς ὡπλισμένους ἐν- 
ἔδοσαν σφᾶς αὐτούς" οὕτω πρὸς τὴν ὄψιν τῶν ὀλίγων 

5 ἐκείνων Μακεδόνων φοβεροὶ ἐγένοντο. ἔνϑα δὴ ἄλ- 
λων τὸ πολλῶν γυναῖκες καὶ παῖδες ἐλήφϑησαν καὶ 
ἡ γυνὴ ἡ Ὀξυάρτου καὶ οἱ παῖδες. καὶ ἦν γὰρ Ὀξυ- ὅ 
άρτῃ παῖς παρϑένος ἐν ὥρᾳ γάμου, Ῥωξάνη ὀνόματι, 
ἣν δὴ καλλίστην τῶν ᾿4σιανῶν γυναικῶν λέγουσιν 

1ὼ ὀφϑῆναι οἱ ξὺν ᾿4λεξάνδρῳ στρατεύσαντες μετά γὲ 
τὴν Δαρείου γυναῖκα. καὶ ταύτην ἰδόντα ᾿4λέξαν- 
δρον ἐς ἔρωτα ἐλθεῖν αὐτῆς ἐρασϑέντα δὲ οὐκ 
ἐθελῆσαι ὑβοίδαι καϑάπερ αἰχμάλωτον, ἀλλὰ γῆμαι 

γὰρ οὐκ ἀπαξιῶσαι. καὶ τοῦτο ἐγὼ ᾿4λεξάνδρου τὸ 
1 ἔργον ἐπαινῶ μᾶλλόν τι ἢ μέμφομαι. καίτοι τῆς γὲ 

Ζαρείου γυναικός, ἣ καλλίστη δὴ ἐλέγετο τῶν ἐν τῇ 
᾿4σίᾳ γυναικῶν, ἢ οὐκ ἦλϑεν ἐς ἐπυιϑυμίαν ἢ καρτερὸς 
αὐτὸς αὑτοῦ ἐγένετο, νέος τε ὧν καὶ τὰ μάλιστα ἐν 
ἀκμῇ τῆς εὐτυχίας, ὁπότε ὑβρίξουσιν οἱ ἄνϑρωποι" ὃ 

40 δὲ χκατῃδέσϑη τὲ καὶ ἐφείσατο, σωφροσύνῃ τὸ πολλῇ 
διαχρώμενος καὶ δόξης ἅμα ἀγαϑῆς οὐχ ἀτόπῳ ἐφέσει. 

Καὶ τοίνυν καὶ λόγος κατέχει ὀλίγον μετὰ τὴν 

μάχην, ἣ πρὸς ᾿Ισσῷ ΖΙαρείῳ τε καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ ἕυν- 
ἔβη, ἀποδράντα ἐλϑεῖν παρὰ Ζαρεῖον τὸν εὐνοῦχον 

.ὁ τὸν φύλακα αὐτῷ τῆς γυναικός. καὶ τοῦτον ὡς εἶδε 
Ζαρεῖος, πρῶτα μὲν πυϑέσϑαι εἰ ξῶσιν αὐτῷ αἱ παῖδες 

[καὶ οἱ υἱοὶ] καὶ ἡ γυνή τε καὶ ἧ μήτηρ. ὡς δὲ ξώσας 

τε ἐπύϑετο καὶ βασίλισσαι ὅτι καλοῦνται καὶ ἡ ϑερα- 
πεία ὅτι ἀμφ᾽ αὐτάς ἐστιν, ἥντινα καὶ ἐπὶ Ζαρξείου 

80 ἐθεραπεύοντο, ἐπὶ τῷδε αὖ πυϑέσϑαι εἰ σωφρονεῖ 
αὐτῷ ἡ γυνὴ ἔτι. ὡς δὲ σωφρονοῦσαν ἐπύϑετο, αὖϑις 
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ἐρέσϑαι μή τι βίαιον ἐξ ᾿Δλεξάνδρου αὐτῇ ἐς ὕβριν 
ξυνέβη" καὶ τὸν εὐνοῦχον ἐπομόσαντα φάναι ὅτι' ὦ 
βασιλεῦ, οὕτω τοι ὡς ἀπέλιπες ἔχει ἡ σὴ γυνή, καὶ 
᾿4λέξανδρος ἀνδρῶν ἄριστός τέ ἐστι καὶ σωφρονέστατος. 

8 ἐπὶ τοῖσδε ἀνατεῖναι ΖΙαρεῖον ἐς τὸν οὐρανὸν τὰς ὁ 

χεῖρας καὶ εὔξασϑαι ὧδε᾽ ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, ὅτῳ 
ἐπιτέτραπταν νέμειν τὰ βασιλέων πράγματα ἐν ἀνθρώ- 
ποις, σὺ νῦν μάλιστα μὲν ἐμοὶ φύλαξον Περσῶν τὲ 
καὶ Μήδων τὴν ἀρχήν, ὥσπερ οὖν καὶ ἔδωκας" εἰ δὲ 
δὴ ἐγὼ οὐκέτι σοι βασιλεὺς τῆς ᾿4σίας, σὺ δὲ μηδενὶ τὸ 
ἄλλῳ ὅτι μὴ ᾿4λεξάνδρῳ παραδοῦναι τὸ ἐμὸν κράτος. 

οὕτως οὐδὲ πρὸς τῶν πολεμίων ἄρα ἀμελεῖται ὅσα 

σώφρονα ἔργα. 
4 Ὀδξυάρτης δὲ ἀκούδας τοὺς παῖδας ἐχομένους, ἀκού- 

σας δὲ καὶ ὑπὲρ Ῥωξάνης τῆς ϑυγατρὸς ὅτι μέλει αὐτῆς 
᾿λεξάνδρῳ, ϑαρσήσας ἀφίκετο παρὰ ᾿4λέξανδρον, καὶ ἦν 
ἐν τιμῇ παρ᾽ αὐτῷ, ἧπερ εἰκὸς ἐπὶ ξυντυχίᾳ τοιαύτῃ. 

81] [᾿4λέξανδρος δέ, ὡς τὰ ἐν Σογδιανοῖς αὐτῷ διεπέ- 

πραᾶκτο, ἐχομένης ἤδη καὶ τῆς πέτρας ἐς Παρειτάκας 
προὐχώρει, ὅτι καὶ ἐν Παρειτάκαις χωρίον τι ὀχυρόν, 530 
ἄλλην πέτραν, κατέχειν ἐλέγοντο πολλοὶ τῶν βαρβάρων. 

ἐκαλεῖτο δὲ αὕτη Χοριήνου ἡ πέτρα᾽ καὶ ἐς αὐτὴν 

αὐτός τὸ ὃ Χοριήνης ξυμπεφεύγει καὶ ἄλλοι τῶν 

5 ὑπάρχων οὐκ ὀλίγοι. ἦν δὲ τὸ μὲν ὕψος τῆς πέτρας 
ἐς σταδίους εἴκοσι, κύκλος δὲ ἐς ξξήκοντα᾽ αὐτὴ δὲ 50 
ἀπότομος πάντοϑεν, ἄνοδος δὲ ἐς αὐτὴν μία καὶ αὐτὴ 

στενή τε καὶ οὐχ εὔπορος, οἷα δὴ παρὰ τὴν φύσιν 
τοῦ χωρίου πεποιημένη, ὧς χαλεπὴ εἶναι καὶ μηδενὸς 
εἴργοντος καὶ καϑ᾿ ἕνα ἀνελθεῖν, φάραγξ τε κύκλῳ 
περιξῖργε τὴν πέτραν βαϑεῖα, ὥστε ὅστις προσάξειν 80 
στρατιὰν τῇ πέτρᾳ ἔμελλε, πολὺ πρόσϑεν αὐτῷ τὴν 

μὲ δ 
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φάραγγα εἷναι χωστέον, ὡς ἐξ ὁμαλοῦ δρμᾶσϑαι προσ- 
ἄγοντα ἐς προσβολὴν τὸν στρατόν. 

᾿4λλὰ καὶ ὃς ᾿Δλέξανδρος ἥπτετο τοῦ ἔργου" οὕτως 

πάντα ᾧετο χρῆναι βατά τε αὑτῷ καὶ ἐξαιρετέα εἶναι, 
ὅὃ ἐς τοσόνδε τόλμης τὲ καὶ εὐτυχίας προκεχωρήκει. 
τέμνων δὴ τὰς ἐλάτας (πολλαὶ γὰρ καὶ ὑπερύψηλοι 
ἐλάται ἦσαν ἐν κύκλῳ τοῦ ὄρους) κλίμακας ἐκ τούτων 

ἐποίει, ὡς κάϑοδον εἶναν ἐς τὴν φάραγγα τῇ στρατιᾷ' 

οὐ γὰρ ἦν ἄλλως κατελθεῖν ἐς αὐτήν. καὶ τὰς μὲν 
ιο ἡμέρας αὐτὸς ᾿4λέξανδρος ἐφειστήκει τῷ ἔργῳ τὸ ἥμισυ 

τοῦ στρατοῦ ἔχων ἐργαξόμενον, τὰς δὲ νύκτας ἐν μέρει 
οἱ σωματοφύλακες αὐτῷ εἰργάξοντο, Περδίκκας τὲ καὶ 

“Δεοννάτος καὶ Πτολεμαῖος ὃ 4“άγου, τῷ λοιπῷ μέρει 
τῆς στρατιᾶς τριχῇ διανενεμημένῳ, ὅπερ αὐτῷ ἐς τὴν 

τι νύχτα ἀπετέτακτο. ἤνυτον δὲ τῆς ἡμέρας οὐ πλέον 

ἥπερ εἴκοσι πήχεις καὶ τῆς νυχτὸς ὀλίγον ἀποδέον, 

καίτοι ξυμπάδης τῆς στρατιᾶς ἐργαξομένης᾽ οὕτω τό 

τε χωρίον ἄπορον ἦν καὶ τὸ ἔργον ἐν αὐτῷ χαλεπόν, 
χατιόντες δ᾽ ἐς τὴν φάραγγα πασσάλους κατεπήγνυον 

40 ἐς τὸ ὀξύτατον τῆς φάραγγος, διέχοντας ἀλλήλων ὅσον 
ξύμμετρον πρὸς ἰσχύν τε καὶ ξυνοχὴν τῶν ἐπιβαλλο- 
μένων. ἐπέβαλλον δὲ πλέγματα ἐκ λύγων εἷς γεφύρας 
μάλιστα ἰδέαν, καὶ ταῦτα ξυνδοῦντες χοῦν ἄνωϑεν 

ἐπεφόρουν, ὡς ἐξ ὁμαλοῦ γίγνεσϑαν τῇ στρατιᾷ τὴν 
20 πρόσοδον τὴν πρὸς τὴν πέτραν. 

Οἱ δὲ βάρβαροι τὰ μὲν πρῶτα κατεφρόνουν ὡς 

ἀπόρου πάντῃ τοῦ ἐγχειρήματος. ὡς δὲ τοξεύματα 

ἤδη ἐς τὴν πέτραν ἐξικνεῖτο καὶ αὐτοὶ ἀδύνατοι ἦσαν 
ἄνωϑεν ἐξείργειν τοὺς Μακεδόνας (ἐπεποίητο γὰρ 

40 αὐτοῖς προκαλύμματα πρὸς τὰ βέλη, ὡς ὑπ᾽ αὐτοῖς 

ἀβλαβῶς ἐργάξεσϑαι) ἐκπλαγεὶς ὁ Χοριήνης πρὸς τὰ 

ἔλτε ξὰς 
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γιγνόμενα κήρυκα πέμπει πρὸς ᾿4λέξανδρον, δεόμενος 
Ὀξυάρτην οἱ ἀναπέμψαι. καὶ πέμπει Ὀξυάρτην ᾿4λέξ- 

1 ανδρος. ὃ δὲ ἀφικόμενος πείϑει Χοριήνην ἐπιτρέψαι 
4λεξάνδρῳ αὑτόν τὲ καὶ τὸ χωρίον. βίᾳ μὲν γὰρ 

οὐδὲν ὅ τι οὐχ ἁλωτὸν εἶναι ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ τῇ 
στρατιᾷ τῇ ἐκείνου, ἐς πίστιν δὲ ἐλϑόντος καὶ φιλίαν, 
τὴν πίστιν τὲ καὶ δικαιότητα μεγαλωστὶ ἐπήνει τοῦ 

βασιλέως, τά τε ἄλλα καὶ τὸ αὑτοῦ ἐν πρώτοις ἐς 

8 βεβαίωσιν τοῦ λόγου προφέρων. τούτοις πεισϑεὶς ὃ 

Χοριήνης αὐτός τε ἦκξ παρ᾽ ᾿4λέξανδρον καὶ τῶν το 
οἰχδξίων τινὲς καὶ ἑταίρων αὐτοῦ. ἐλθόντι δὲ τῷ 
Χοριήνῃ φιλάνθρωπά τε ἀποχρινάμενος καὶ πίστιν ἐς 

φιλίαν δοὺς αὐτὸν μὲν κατέχει, πέμψαι δὲ κελδύει 
τῶν συγκατελϑόντων τινὰς αὐτῷ ἐς τὴν πέτραν τοὺς 

9 χελεύδοντας ἐνδοῦναι τὸ χωρίον. καὶ ἐνδίδοταν ὑπὸ 16 
τῶν ξυμπεφευγότων, ὥστε καὶ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος ἀνα- 
λαβὼν τῶν ὑπασπιστῶν ἐς πενταχοσίους ἀνέβη κατὰ 

ϑέαν τῆς πέτρας, καὶ τοσούτου ἐδέησεν ἀνεπιεικές τι 
ἐς τὸν Χοριήνην ἔργον ἀποδείξασϑαι, ὥστε καὶ αὐτὸ 

τὸ χωρίον ἐκεῖνο ἐπιτρέπει Χοριήνῃ καὶ ὕπαρχον εἶναι 30 
ὅσωνπερ καὶ πρόσϑεν ἔδωκεν. 

10. ξυνέβη δὲ χειμῶνί τε κακοπαϑῆσαι αὐτῷ τὴν 

στρατιὰν πολλῆς χιόνος ἐπιπεσούσης ἐν τῇ πολιορκίᾳ 
καὶ ἅμα ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ἐπιέσϑησαν. ἀλλὰ 

Χοριήνης ἐς δίμηνον σιτία ἔφη δώσειν τῇ στρατιᾷ καὶ 53: 
ἔδωκεν σῖτόν τε καὶ οἷνον τῶν ἐν τῇ πέτρᾳ ἀποϑέτων 
κρέα τὸ ταριχηρὰ κατὰ σκηνήν. καὶ ταῦτα δοὺς οὐκ 
ἔφασχεν ἀναλῶσαι τῶν παρεδχξυασμένων ἐς τὴν πολι- 
ορκίαν οὐδὲ τὴν δεκάτην μοῖραν. ἔνϑεν ἐν τιμῇ 
μᾶλλον τῷ ᾿Δλεξάνδρῳ ἦν ὡς οὐ πρὸς βίαν μᾶλλον ἢ 30 
κατὰ γνώμην ἐνδοὺς τὴν πέτραν. 

ὡλ 
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Ταῦτα δὲ καταπραξάμενος ᾿4λέξανδρος αὐτὸς μὲν 39 

ἐς Βάκτρα ἤει, Κρατερὸν δὲ τῶν ἑταίρων ἱππέας 
ἔχοντα ἑξακοσίους καὶ τῶν πεξῶν τήν τε αὑτοῦ τάξιν 

καὶ τὴν Πολυπέρχοντος καὶ ᾿Ἁττάλου καὶ τὴν ᾿4λκέτα 
ὁ ἐπὶ Κατάνην τὸ καὶ «Αὐστάνην ἐκπέμπει, οὗ δὴ μόνοι 
ἔτι ὑπελείποντο ἐν τῇ Παρειτακηνῶν χώρᾳ ἀφεόστη- 
κότες. καὶ μάχης γενομένης πρὸς αὐτοὺς καρτερᾶς 3 

νικῶσιν οἱ ἀμφὶ Κρατερὸν τῇ μάχῃ καὶ Κατάνης 
μὲν ἀποθνήσκει αὐτοῦ μαχόμενος, «ὐστάνης δὲ ξυλ- 

ιο ληφϑεὶς ἀνήχϑη παρ᾽ ᾿4λέξανδρον" τῶν δὲ ξὺν αὐτοῖς 
βαρβάρων ἱππεῖς μὲν ἀπέϑανον ἑἕχατὸν καὶ εἴχοσι, 

πεξοὶὺ δὲ ἀμφὶ τοὺς χιλίους πεντακοσίους. ταῦτα δὲ 

ὡς ἐπράχϑη τοῖς ἀμφὶ Κρατερόν, καὶ οὗτοι ἐς Βάχτρα 
ἧσαν. καὶ ἐν Βάκτροις τὸ ἀμφὶ Καλλισϑένην τε καὶ 

ιὁ τοὺς παῖδας πάϑημα ᾿4λεξάνδρῳ ξυνηνέχϑη. 
Ἔκ Βάκτρων δὲ ἐξήκοντος ἤδη τοῦ ἦρος ἀναλαβὼν 3 

τὴν στρατιὰν προὐχώρει ὡς ἐπ᾽ ᾿Ινδούς, ᾿ἀμύνταν 
ἀπολιπὼν ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Βακτρίων καὶ ξὺν αὐτῷ 

ἱππέας μὲν τρισχιλίους καὶ πεντακοσίους, πεζοὺς δὲ 

20 μυρίους. ὑπερβαλὼν δὲ τὸν Καύκασον ἐν δέκα ἡμέραις 4 
ἀφίκετο εἰς ᾿ἀλεξάνδρειαν πόλιν τὴν κτισϑεῖσαν ἐν 
Παραπαμιδσάδαις, ὅτε τὸ πρῶτον ἐπὶ Βάκτρων ἐστέλ- 
λετο. καὶ τὸν μὲν ὕπαρχον, ὅστις αὐτῷ ἐπὶ τῆς πόλεως 

τότε ἐτάχϑη, παραλύει τῆς ἀρχῆς, ὅτι οὐ καλῶς ἐξ- 
45 ηγεῖσϑαι ἔδοξε᾽ προδκατοικίδας δὲ καὶ ἄλλους τῶν ὅ 

περιοίχων τε καὶ ὅσοι τῶν στρατιωτῶν ἀπόμαχοι ἦσαν 

ἐς τὴν ᾿4λεξάνδρειαν Νιχάνορα μέν, ἕνα τῶν ἑταίρων, 
τὴν πόλιν αὐτὴν χοσμεῖν ἐκέλευσε, σατράπην δὲ 
Τυρίεσπιν κατέστησε τῆς τε χώρας τῆς Παραπαμισαδῶν 

40 καὺ τῆς ἄλλης ἔστε ἐπὶ τὸν Κωφῆνα ποταμόν. ἀφ- 6 
ικόμενος δὲ ἐς Νίκαιαν πόλιν καὶ τῇ ᾿ϑηνᾷ ϑύσας 
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προὐχώρει ὡς ἐπὶ τὸν Κωφῆνα, προπέμψας κήρυκα 
ὡς Ταξίλην τὸ καὶ τοὺς ἐπὶ τάδε τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ, 

κελεύσας ἀπαντᾶν ὅπως ἂν ἑκάστοις προχωρῇ. καὶ 

Ταξίλης τὸ καὶ οἱ ἄλλοι ὕπαρχοι ἀπήντων, δῶρα τὰ 

μέγιστα παρ᾽ ᾿Ινδοῖς νομιξόμενα κομέξοντες, καὶ τοὺς 6 

ἐλέφαντας δώσειν ἔφασκον τοὺς παρὰ σφίσιν ὄντας» 
ἀριϑμὸν ἐς πέντε καὶ εἴκοσιν. 

Ἔνϑα δὴ διελὼν τὴν στρατιὰν Ηφαιστίωνα μὲν 
καὶ Περδίκκαν ἐκπέμπει ἐς τὴν Πευχελαῶτιν χώραν 

ὡς ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμόν, ἔχοντας τήν τὸ Γοργίου τὸ 
τάξιν καὶ ̓ Κλείτου καὶ Μελεάγρου καὶ τῶν ἑταίρων 
ἱππέων τοὺς ἡμίσεας καὶ τοὺς μισϑοφόρους ἱππέας 
ξύμπαντας, προστάξας τά τε κατὰ τὴν ὁδὸν χωρία ἢ 

βίᾳ ἐξαιρεῖν ἢ ὁμολογίᾳ παρίστασϑαν καὶ ἐπὶ τὸν 

᾿Ινδὸν ποταμὸν ἀφικομένους παρασκευάξειν ὅσα ἐς τὴν 15 
διάβασιν τοῦ ποταμοῦ ξύμφορα. ξὺν τούτοις δὲ καὶ 
Ταξίλης καὶ οἱ ἄλλοι ὕπαρχοι στέλλονται. καὶ οὗτοι 

ὡς ἀφίκοντο πρὸς τὸν ᾿Ινδὸν ποταμόν, ἔπρασσον ὅσα 
ἐξ ᾿4λεξάνδρου ἦν τεταγμένα. στις δὲ ὁ τῆς Πευ- 

κελαώτιδος ὕπαρχος νεξωτερίδας αὐτός τὲ ἀπόλλυται 590 

καὶ τὴν πόλιν προδαπώλεδεν, ἐς ἥντινα ξυμπεφεύγει. 
ἐξεῖλον γὰρ αὐτὴν ἐν τριάκοντα ἡμέραις προσκαϑήμενοι 

οἱ ξὺν ἩΗφαιστίωνι. καὶ αὐτὸς μὲν ᾿Ἅστις ἀποϑνήσκει. 

τῆς πόλεως δὲ ἐπιμελεῖσϑαι ἐτάχϑη Σαγγαῖος, ὃς ἔτι 
πρόσϑεν πεφδυγὼς Αστιν παρὰ Ταξίλην ηὐτομολήκει᾽ 535 
καὶ τοῦτο ἦν αὐτῷ τὸ πιστὸν πρὸς ᾿4λέξανδρον. 

98 ᾿Δλέξανδρος δέ, ἄγων τοὺς ὑπασπιστὰς καὶ τῶν 

ἑταίρων ἱππέων ὅσοι μὴ σὺν ᾿Ηφαιστίωνι ἐτετάχατο 
καὶ τῶν πεξεταίρων καλουμένων τὰς τάξεις καὶ τοὺς 

τοξότας καὶ τοὺς ᾿Δγριᾶνας καὶ τοὺς ἱππακοντιστάς, 30 
προὐχώρει ἐς τὴν ἀσπζασλίων τε καὶ Γουραίων χώραν 

- 

οῦ 
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καὶ ᾿σσακηνῶν. πορευϑεὶς δὲ παρὰ τὸν Χόην καλού- 
μενον ποταμὸν ὀρεινήν τε ὁδὸν καὶ τραχεῖαν καὶ τοῦ- 

τον διαβὰς χαλεπῶς τῶν μὲν πεζῶν τὸ πλῆϑος βάδην 

ἔπεσϑαί οἱ ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τοὺς ἱππέας 

ὁ ξύμπαντας καὶ τῶν πεζῶν τῶν Μακεδόνων ἐς ὀκτα- 
κοσίους ἐπιβιβάσας τῶν ἵππων ξὺν ταῖς ἀσπίσι ταῖς 

πεξικαῖς σπουδῇ ἦγεν, ὅτι τοὺς ταύτῃ οἰκοῦντας βαρ- 
βάρους ξυμπεφευγέναι ἔς τὲ τὰ ὕρη τὰ κατὰ τὴν 
χώραν ἐξηγγέλλετο αὐτῷ καὶ ἐς τὰς πόλεις ὅσαι ὀχυραὶ 

ιὸ αὐτῶν ἐς τὸ ἀπομάχεσϑαι. καὶ τούτων τῇ πρώτῃ καϑ' 
ὁδὸν πόλει ᾧφκισμένῃ προσβαλὼν τοὺς μὲν πρὸ τῆς 
πόλεως τεταγμένους ὡς εἶχεν ἐξ ἐφόδου ἐτρέψατο καὶ 

κατέχλεισεν ἐς τὴν πόλιν, αὐτὸς δὲ τιτρώσκεται βέλει 
διὰ τοῦ ϑώρακος ἐς τὸν ὦμον. τὸ δὲ τραῦμα οὐ 

ι6 χαλεπὸν αὐτῷ ἐγένετο ὁ γὰρ ϑώραξ ἔσχε τὸ μὴ οὐ 
διαμπὰξ διὰ τοῦ ὥμου ἐλϑεῖν τὸ βέλος" καὶ Πτολε- 

μαῖος ὁ Δάγον ἐτρώϑη καὶ Δεοννάτος. 
Τότε μὲν δὴ ἵνα ἐπιμαχώτατον τοῦ τείχους ἐφαί- 

νετὸ ἐστρατοπεδεύσατο πρὸς τῇ πόλει" τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
90 ὑπὸ τὴν ἔξω, διπλοῦν γὰρ τεῖχος περιεβέβλητο τῇ πόλει, 

ἐς μὲν τὸ πρῶτον ἅτε οὐχ ἀκριβῶς τετειχισμένον οὐ 
χαλεπῶς ἐβιάσαντο οἱ Μακεδόνες, πρὸς δὲ τῷ δευτέρῳ 
ὀλίγον ἀντισχόντες οἱ βάρβαροι, ὡς αἷ τε κλίμακες 

προσέχειντο ἤδη καὶ ὑπὸ τῶν βελῶν πάντοϑεν ἐτιτρώ- 

85 ὅκοντο οἱ προμαχόμενοι, οὐκ ἔμειναν, ἀλλὰ κατὰ τὰς 

2 

ὃ 

ἣν 

πύλας ὡς ἐπὶ τὰ ὄρη ἐχπίπτουσιν ἐκ τῆς πόλεως. καὶ ᾿ 
τούτων οἱ μὲν ἐν τῇ φυγῇ ἀποϑνήσκουσιν, ὅσους δὲ 
ξῶντας ἔλαβον αὐτῶν. ξύμπαντας ἀποχτείνουσιν οἱ 

“Μακεδόνες, ὅτι ἐτρώϑη ὑπ᾽ αὐτῶν ᾿4λέξανδρος ὀργιξό- 
80 μδνον" οἱ πολλοὺ δὲ ἐς τὰ ὄρη, ὅτι οὐ μαχρὰν τῆς 

πόλεως τὰ ὄρη ἦν, ἀπέφυγον. τὴν πόλιν δὲ κατα- 

4, 
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σκάψας ἐς ἄνδακα ἄλλην πόλιν ἦγε. ταύτην δὲ ὃμο- 
λογίᾳ ἐνδοθεῖσαν κατασχὼν Κρατερὸν μὲν ξὺν τοῖς 
ἄλλοις ἡγεμόσι τῶν πεξῶν καταλείπει αὐτοῦ ἐξαιρεῖν 

ὅσαι ἂν ἄλλαι πόλεις μὴ δκοῦσαι προσχωρῶσι καὶ τὰ 
κατὰ τὴν χώραν ὅπως ξυμφορώτατον ἐς τὰ παρόντα ὁ 
κοσμεῖν. 

24 «ὐτὸς δὲ ἄγων τοὺς ὑπασπιστάς τε καὶ τοὺς 

τοξότας καὶ τοὺς ᾿Δγριᾶνας καὶ τὴν Κοίνου τε καὶ 

Αττάλου τάξιν καὶ τῶν ἱππέων τὸ ἄγημα καὶ τῶν 
ἄλλων ἑὅταίρων ἐς τέσσαρας μάλιστα ἱππαρχίας καὶ 10 

“ τῶν ἱπποτοξοτῶν τοὺς ἡμίσεας ὡς ἐπὶ τὸν ποταμὸν 

τὸν  Εὐαό.... πόλεως προὐχώρει, ἵνα ὃ τῶν ᾿46πα- 
σίων ὕπαρχος ἦν᾽ καὶ διελθὼν πολλὴν ὁδὸν δευτε- 
ραῖος ἀφίκετο πρὸς τὴν πόλιν. οἱ δὲ βάρβαροι προσ- 

ἄγοντα αἰσϑόμενοι ᾿4λέξανδρον ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν τ 
ἔφευγον πρὸς τὰ ὄρη. οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον εἴχοντο 
τῶν φευγόντων ἔστε ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ φόνος πολὺς 
γίγνεται τῶν βαρβάρων, πρὶν ἐς τὰς δυσχωρίας φϑάσαι 
ἀπελϑόντας. 

Τὸν δὲ ἡγεμόνα αὐτὸν τῶν ταύτῃ ᾿Ινδῶν Πτολε- 30 
μαῖος ὃ Μάγου πρός τινι ἤδη γηλόφῳ ὄντα κατιδὼν 

καὶ τῶν ὑπασπιστῶν ἔστιν οὗς ἀμφ᾽ αὐτὸν ξὺν πολὺ 
ἐλάττοσιν αὐτὸς ὧν ὅμως ἐδίωκεν ἔτι ἐκ τοῦ ἵππου" 

ὡς δὲ χαλεπὸς ὁ γήλοφος τῷ ἵππῳ ἀναδραμεῖν ἦν, 

τοῦτον μὲν αὐτοῦ καταλείπει παραδούς τινι τῶν 5346 
ὑπασπιστῶν ἄγειν, αὐτὸς δὲ ὡς εἶχε πεξὸς τῷ ᾿Ινδῷ 

εἴπετο. ὁ δὲ ὡς πελάξοντα ἤδη κατεῖδε τὸν Πτολεμαῖον, 

αὐτός τε μεταβάλλει ἐς τὸ ἔμπαλιν καὶ οἱ ὑπασπισταὶ 

ξὺν αὐτῷ. καὶ ὃ μὲν ᾿Ινδὸς τοῦ Πτολεμαίου διὰ τοῦ 

ϑώρακος παίξι ἐκ χειρὸς ἐς τὸ στῆϑος ξυστῷ μακρῷ, 30 
καὶ ὁ ϑώραξ ἔσχε τὴν πληγήν᾽ Πτολεμαῖος δὲ τὸν 

κῷ 

ὧ 

γῃ»-Ἔ 
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μηρὸν διαμπὰξ βαλὼν τοῦ ᾿Ινδοῦ καταβάλλει τε καὶ 
σκυλεύειν αὐτόν. ὡς δὲ τὸν ἡγεμόνα σφῶν κείμενον 

οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν εἶδον, οὗτοι μὲν οὐκέτι ἔμενον, οἱ δὲ 
ἐκ τῶν ὁρῶν αἱρόμενον τὸν νεχρὸν τοῦ ὑπάρχου 

6 ἰδόντες πρὸς τῶν πολεμίων ἤλγησάν τε καὶ καταδρα- 
μόντες ξυνάπτουσιν ἐπ᾽ αὐτῷ μάχην καρτερὰν πρὸς 

. τῷ γηλόφῳ. ἤδη γὰρ καὶ ᾿4λέξανδρος ἔχων τοὺς ἀπὸ 
τῶν ἵππων καταβεβηκότας πεξοὺς πρὸς τῷ γηλόφῳ ἦν. 

χαὺ οὗτοι ἐπιγενόμενοι μόγις ἐξέωσαν τοὺς ᾿Ινδοὺς ἐς 

ιο τὰ ὄρη καὶ τοῦ νεκροῦ ἐκράτησαν. 
Ὑπερβαλὼν δὲ τὰ ὄρη ᾿4λέξανδρος ἐς πόλυν κατ- 

ἤλϑεν, ἧ ὄνομα ἦν ̓ Δριγαῖον" καὶ ταύτην καταλαμβάνει 
ἐμπεπρηδσμένην ὑπὸ τῶν ἐνοικούντων καὶ τοὺς ἀνθρώ- 

πους πεφευγότας. ἐνταῦϑα δὲ ἀφίκοντο αὐτῷ καὶ οἱ 
ι. ἀμφὶ Κρατερὸν ξὺν τῇ στρατιᾷ πεπραγμένων σφίσι 

ξυμπάντων ὅσα ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐτέτακτο. ταύτην 

μὲν δὴ τὴν πόλιν, ὅτι ἐν ἐπικαίρῳ χωρίῳ ἐδόκει 
φκίσϑαι, ἐκτειχίδσαν τε προστάσσει Κρατερῷ καὶ ξυνοι- 

κίσαι ἐς αὐτὴν τούς. τε προσχώρους ὅσοι ἐϑελονταί 

40 καὶ εἰ δή τινὲς ἀπόμαχοι τῆς στρατιᾶς. αὐτὸς δὲ 
προὐχώρει ἵνα ξυμπεφευγέναι ἐπυνθάνετο τοὺς πολλοὺς 
τῶν ταύτῃ βαρβάρων. ἐλθὼν δὲ πρός τι ὄρος κατ- 
ἐστρατοπέδευσεν ὑπὸ ταῖς ὑπωρείαις τοῦ ὄρους. 

Καὶ ἐν τούτῳ Πτολεμαῖος ὃ Δάγου ἐχπεμφϑεὶς 
485 μὲν ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου ἐς προνομήν, προελϑὼν δὲ προ- 

σωτέρω αὐτὸς ξὺν ὀλίγοις ὡς ἐς κατασκοπήν, ἀπαγγέλλει 
᾿Αλεξάνδρῳ πυρὰ κατιδεῖν τῶν βαρβάρων πλείονα ἢ 

ἐν τῷ ᾿4λεξάνδρου στρατοπέδῳ. καὶ ᾿4λέξανδρος τῷ 
μὲν πλήϑει τῶν πυρῶν ἠπίστησεν, εἶναι δέ τι ξυν- 

80 ἑστηχὺὸς τῶν ταύτῃ βαρβάρων αἰσϑόμενος μέρος μὲν 

τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ καταλείπει πρὸς τῷ ὕρει ὡς εἶχον 

οῦ 
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ἐστρατοπεδευμένους" αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν ὅσοι ἀπο- 
χρῶντες ἐς τὰ ἀπηγγελμένα ἐφαίνοντο, ὡς πλησίον ἤδη 
ἀφεώρων τὰ πυρά, τρίχα διανέμει τὴν στρατιάν. καὶ 

τῷ μὲν ἑνὶ ἐπέταξε Δεοννάτον τὸν σωματοφύλακα, 
ξυντάξας αὐτῷ τήν τὸ ᾿Ἁἀττάλου καὶ τὴν Βαλάχρου 
τάξιν᾽ τὴν δευτέραν δὲ μοῖραν Πτολεμαίῳ τῷ “άγου 

ἄγειν ἔδωκε, τῶν τε ὑπασπιστῶν τῶν βασιλικῶν τὸ 
τρίτον μέρος καὶ τὴν Φιλίππου καὶ Φιλώτα τάξιν καὶ 

δύο χιλιαρχίας τῶν τοξοτῶν καὶ τοὺς 4γριᾶνας καὶ 
τῶν ἱππέων τοὺς ἡμίσεας" τὴν δὲ τρίτην μοῖραν αὐτὸς 

ἦγεν ἵνα οἱ πλεῖστοι τῶν βαρβάρων ἐφαίνοντο. 
Οἱ δὲ ὡς ἤσϑοντο προσάγοντας τοὺς Μακεδόνας, 

κατεῖχον γὰρ χωρία ὑπερδέξια, τῷ τὲ πλήϑει σφῶν 
ϑαρδήσαντες καὶ τῶν Μακεδόνων, ὅτι ὀλίγοι ἐφαί- 
νοντο, καταφρονήσαντες ἐς τὸ πεδίον ὑποκατέβησαν" 

καὶ μάχη γέγνεταιν καρτερά. ἀλλὰ τούτους μὲν οὐ 

ξὺν πόνῳ ἐνίχα ᾿4λέξανδρος" οἱ δὲ ἀμφὶ Πτολεμαῖον 

οὐχ ἐν τῷ ὁμαλῷ παρετάξαντο, ἀλλὰ γήλοφον γὰρ 

κατεῖχον οἱ βάρβαροι, ὀρϑίους ποιήσαντες τοὺς λόχους, 
Πτολεμαῖος προσῆγεν ἧπερ ἐπιμαχ[υμ]ώτατον τοῦ λόφου 
ἐφαίνετο, οὐ πάντῃ τὸν λόφον κυκλωσάμενος, ἀλλ᾽ 
ἀπολιπών, εἰ φεύγειν ἐθέλοιεν οἱ βάρβαροι, χώραν 
αὐτοῖς ἐς τὴν φυγήν. καὶ γίγνεται καὶ τούτοις μάχη 

καρτερὰ τοῦ χωρίου τῇ χαλεπότητι καὶ ὅτι οὐ κατὰ τοὺς 
ἄλλους τοὺς ταύτῃ βαρβάρους οἱ ᾿Ινδοί, ἀλλὰ πολὺ δή 

τι ἀλκιμώτατοι τῶν προσχώρων εἰσίν. ἐξώσϑησαν δὲ 
καὶ οὗτοι ἀπὸ τοῦ ὕρους ὑπὸ τῶν Μακεδόνων" καὶ οἱ 
ἀμφὶ Δεοννάτον τῇ τρίτῃ μοίρᾳ τῆς στρατιᾶς ὡσαύτως 
ἔπραξαν ἐνίκων γὰρ καὶ οὗτοι τοὺς κατὰ σφᾶς. καὶ 

10 

λέγει Πτολεμαῖος ἀνθρώπους μὲν ληφϑῆναι τοὺς 80 

πάντας ὑπὲρ τετραχισμυρίους, βοῶν δὲ ὑπὲρ τὰς τρεῖς 
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καὶ εἴχοσι μυριάδας" καὶ τούτων τὰς καλλίστας ἐπυ- 
λεξάμενον ᾿4λέξανδρον, ὅτι διαφέρουσαι αὐτῷ κάλλει 
τε καὶ μεγέϑει ἐφαίνοντο, πέμψαι ἐθέλειν ἐς Μακε- 
δονίαν ἐργάξεσϑαι τὴν χώραν. 

6 ἘἘντεῦϑεν ἐπὶ τὴν τῶν ᾿ἀσσαχηνῶν χώραν ἦγεν" ὃ 
τούτους γὰρ ἐξηγγέλλετο παρεσκευάσϑαι ὡς μαχου- 

μένους, ἱππέας μὲν ἐς δισχιλίους ἔχοντας, πεζοὺς δὲ 

ὑπὲρ τοὺς τρισμυρίους, τριάκοντα δὲ ἐλέφαντας. 
Κρατερὸς μὲν δὴ ἐκχτετειχικὼς ἤδη τὴν πόλιν, ἐφ᾽ ἧς 

το τῷ οἰκισμῷ κατελέλειπτο, τούς τε βαρύτερον ὧπλιόσ- 
μένους τῆς στρατιᾶς ᾿4λεξάνδρῳ ἦγεν καὶ τὰς μη- 
χανάς, εἴ που πολιορκίας δεήσειεν. αὐτὸς δὲ ᾿4λέξ- ὁ 
ανδρος τούς τὰ ἑταίρους ἱππέας ἄγων καὶ τοὺς 

ἱππακοντιστὰς καὶ τὴν Κοίνου καὶ Πολυπέρχοντος 

ιὸ τάξιν καὶ τοὺς ᾿ἡγριᾶνας τοὺς χιλίους καὶ τοὺς τοξότας 

ἤει ὡς ἐπὶ τοὺς ᾿ἀσσακηνούς" ἦγε δὲ διὰ τῆς Γουραίων 
χώρας. καὶ τὸν ποταμὸν τὸν ἐπώνυμον τῆς χώρας Ἰ 
τὸν Γουραῖον χαλεπῶς διέβη, διὰ βαϑύτητά τε καὶ 

ὅτι ὀξὺς ὁ ῥοῦς ἦν αὐτῷ καὶ οἱ λίϑοι στρογγύλοι ἐν 
40 τῷ ποταμῷ ὄντες σφαλεροὶ τοῖς ἐπιβαίνουσιν ἐγίγνοντο. 

οἱ δὲ βάρβαρον ὧς προσάγοντα ἤσϑοντο ᾿4λέξανδρον, 
ἀϑροόοι μὲν ἐς μάχην καταστῆναι οὐκ ἐτόλμησαν, δια- 
λυϑέντες δὲ ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις ταύτας ἐπενόουν 

ἀπομαχόμενοι διασώξειν. 

.5 Καὶ ᾿Δλέξανδρος πρῶτα μὲν ἐπὶ Μάσσαγα ἦγε, τὴν 96 
μεγίστην τῶν ταύτῃ πόλεων. ὡς δὲ προσῆγεν ἤδη 

τοῖς τείχεσι, ϑαρρήσαντες οἱ βάρβαροι τοῖς μισϑοφόροις 

τοῖς ἐκ τῶν πρόσω ᾿Ινδῶν, ἧσαν γὰρ οὗτοι ἐς ἕπτα- 
κισχιλίους, ὡς στρατοπεδευομένους εἶδον τοὺς Μᾷακε- 

80 δόνας, δρόμῳ ἐπ’ αὐτοὺς ἤεσαν. καὶ ᾿4λέξανδρος ἰδὼν 3 

πλησίον τῆς πόλεως ἐσομένην τὴν μάχην προσωτέρω 
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ἐχκαλέσασϑανι αὐτοὺς βουληϑεὶς τῶν τειχῶν, ὡς εἰ 
τροπὴ γίγνοιτο, ἐγίγνωσχεν γὰρ ἐσομένην, μὴ δι᾽ 
ὀλίγου ἐς τὴν πόλιν καταφυγόντες εὐμαρῶς διασώ- 

ξοιντο, ὡς ἐκϑέοντας εἶδε τοὺς βαρβάρους, μεταβαλ- 
λομένους κελεύει τοὺς Μακεδόνας ὀπίσω ἀποχωρεῖν 5 
ὡς πρὸς γήλοφόν τινα ἀπέχοντα ἀπὸ τοῦ χωρίου, 

ἴναπερ στρατοπεδεύδιν ἐγνώκει, ἕπτά που μάλιστα 
8 σταδίους. καὶ οἱ πολέμιοι ἀναθαρσήσαντες, ὡς ἐγ- 

κεκλικότων ἤδη τῶν Μακεδόνων, δρόμῳ τε καὶ ξὺν 

οὐδενὶ κόσμῳ ἐφέροντο ἐς αὐτούς. ὡς δὲ ἐξικνεῖτο 
ἤδη τὰ τοξεύματα, ἐνταῦϑα ᾿4λέξανδρος ἀπὸ ξυνϑή- 
ματος ἐπιστρέψας ἐς αὐτοὺς τὴν φάλαγγα δρόμῳ ἀντ- 

4 επῆγε. πρῶτοι δὲ οἱ ἱππακοντισταί τε αὐτῷ καὶ οἱ 
᾿γριᾶνες καὶ οἱ τοξόται ἐκδραμόντες ξυνέμιξαν τοῖς 

βαρβάροις" αὐτὸς δὲ τὴν φάλαγγα ἐν τάξει ἦγεν. οἱ τ 
δὲ ᾿Ινδοὶ τῷ τὲ παραλόγῳ ἐχπλαγέντες καὶ ἅμα ἐν 
χερσὶ γεγενημένης τῆς μάχης ἐγκλίναντες ἔφευγον ἐς 

τὴν πόλιν. καὶ ἀπέϑανον μὲν αὐτῶν ἀμφὶ τοὺς διακο- 

σίους, οἱ δὲ λοιποὶ ἐς τὰ τείχη κατεκλείσϑησαν. καὶ 
᾿4λέξανδρος προσῆγε τῷ τείχει τὴν φάλαγγα, καὶ 90 
ἐντεῦϑεν τοξεύεται μὲν ἀπὸ τοῦ τείχους ἐς τὸ σφυρὸν 

ὅ οὐ χαλεπῶς. ἐπαγαγὼν δὲ τὰς μηχανὰς τῇ ὑστεραίᾳ 

τῶν μὲν τειχῶν τι εὐμαρῶς κατέδειδε, βιαξομένους δὲ 

ταύτῃ τοὺς Μακεδόνας ἧ παρέρρηκτο τοῦ τείχους οὐκ 

ἀτόλμως οἱ ᾿Ινδοὶ ἠμύνοντο, ὥστε ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ 535 
ἀνεκαλέδατο τὴν στρατιάν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ τῶν τε 

Μακεδόνων αὐτῶν ἡ προσβολὴ καρτερωτέρα ἐγίγνετο 
καὶ πύργος ἐπήχϑη ξύλινος τοῖς τείχεσιν, ὅϑεν ἐκχ- 

τοξεύοντες οἱ τοξόται καὶ βέλη ἀπὸ μηχανῶν ἀφιέμενα 

ἀνέστελλεν ἐπὶ πολὺ τοὺς ᾿Ινδούς. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς 580 
βιάσασϑαι εἴσω τοῦ τείχους οἷοί τε ἐγένοντο. 

0 μὰ 
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Τῇ δὲ τρίτῃ προσαγαγὼν αὖϑις τὴν φάλαγγα καὶ ὁ 
ἀπὸ μηχανῆς γέφυραν ἐπιβαλὼν τοῦ τείχους ἦ παρ- 
δρρωγὸς ἦν, ταύτῃ ἐπῆγε τοὺς ὑπασπιστάς, οἴπερ αὐτῷ 
καὶ Τύρον ὡσαύτως ἐξεῖλον. πολλῶν δὲ ὑπὸ προϑυ- 

5 μίας ὠϑουμένων ἄχϑος λαβοῦσα μεῖξον ἡ γέφυρα κατ- 
ἐρράγη καὶ πίπτουσι ξὺν αὐτῇ οἱ Μακεδόνες. οἱ δὲ 
βάρβαροι ἰδόντες τὸ γιγνόμενον λίϑοις τὲ ξὺν βοῇ 
ἀπὸ τῶν τειχῶν καὶ τοξεύμασι καὶ ἄλλῳ ὅτῳ τις μετὰ 

χεῖρας ἔχων ἐτύγχανεν ἢ ὅτῳ τις ἐν τῷ τότε ἔλαβεν 
ιὸ ἐξηκόντιξον ἐς τοὺς Μακεδόνας" οἱ δὲ καὶ κατὰ ϑύρας, 

αἵτινες αὐτοῖς κατὰ τὰ μεσοπύργια μικραὶ ἧσαν, ἐκ- 
ϑέοντες ἐκ χειρὸς ἔπαιον τεταραγμένους. 

᾿Αλέξανδρος δὲ πέμπει ᾿Δλκέταν ξὺν τῇ αὐτοῦ τάξει 21 

τούς τὸ κατατετρωμένους ἀναλαβεῖν καὶ ὅσοι προῦ- 

16 ἐμάχοντο ἐπανακαλέσασϑανι ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 
καὶ τῇ τετάρτῃ ὡσαύτως ἀπ ἄλλης μηχανῆς ἄλλη ἐπι- 
βάϑρα αὐτῷ προσήγετο πρὸς τὸ τεῖχος. 

Καὶ οἱ ᾿Ινδοί, ἕως μὲν αὐτοῖς ὃ ἡγεμὼν τοῦ 2 
χωρίου περιῆν, ἀπεμάχοντο καρτερῶς" ὡς δὲ βέλει 

40 ἀπὸ μηχανῆς τυπεὶς ἀποθϑνήσκχει ἐκεῖνος, αὐτῶν τε 

οἱ μέν τινες πεπτωκότες ἐν τῇ ξυνεχεῖ πολιορκίᾳ, οἱ 
πολλοὶ δὲ τραυματίαι τε καὶ ἀπόμαχοι ἦσαν, ἐπεκηρυ- 
κεύοντο πρὸς ᾿4λέξανδρον. τῷ δὲ ἀσμένῳ γίνεται 3 
ἄνδρας ἀγαϑοὺς διασῶσαι" καὶ ξυμβαίνει ἐπὶ τῷδε 

46 “4λέξανδρος τοῖς μισϑοφόροις ᾿Ινδοῖς ὡς καταταχϑέντας 

ἐς τὴν ἄλλην στρατιὰν ξὺν αὑτῷ στρατεύεσϑαι. οἱ 
μὲν δὴ ἐξῆλθον ξὺν τοῖς ὅπλοις, καὶ κατεστρατο- 
πέδευσαν κατὰ σφᾶς ἐπὶ γηλόφῳ, ὃς ἦν ἀντίπορος 
τοῦ τῶν Μακεδόνων στρατοπέδου. νυχτὸς δὲ ἐπενόουν 

80 δρασμῷ διαχρησάμενοι ἐς τὰ σφέτερα ἤϑη ἀπαναστῆναι 
οὐκ ἐϑέλοντες ἐναντία αἴρεσϑαι τοῖς ἄλλοις ᾿Ινδοῖς 

«ἢ 
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ὅπλα. καὶ ταῦτα ὡς ἐξηγγέλθη ᾿4λεξάνδρῳ, περιστήσας 
τῆς νυχτὸς τῷ γηλόφῳ τὴν στρατιὰν πᾶσαν κατα- 

κόπτει τοὺς ᾿Ινδοὺς ἐν μέσῳ ἀπολαβών, τήν τὰ πόλιν 

αἱρεῖ κατὰ κράτος ἐρημωϑεῖσαν τῶν προμαχομένων, 

καὶ τὴν μητέρα τὴν Δσσακάνου καὶ τὴν παῖδα ἔλαβεν. 
ἀπέϑανον δὲ ἐν τῇ πάσῃ πολιορκίᾳ τῶν ξὺν ᾿41λεξ- 

ἄνδρῳ ἐς πέντε καὶ εἴκοσιν. 
Ἔνϑεν δὲ Κοῖνον μὲν ὡς ἐπὶ Βάξιρα ἐκπέμπει, 

γνώμην ποιησάμενος ὅτι μαϑόντες τῶν Μασσακανῶν 

τὴν ἅλωσιν ἐνδώσουσι σφᾶς αὐτούς. Ἄτταλον δὲ καὶ 

᾿Δλκέταν καὶ Δημήτριον τὸν ἱππάρχην ἐπὶ Ὦρα στέλλει. 
ἄλλην πόλιν, παραγγείλας περιτειχίξειν τὴν πόλιν ἔστ᾽ 
ἂν ἀφίκηται αὐτός. καὶ γίγνεται ἐκδρομὴ τῶν ἐκ τῆς 

πόλεως ἐπὶ τοὺς ἀμφὶ ᾿4λκέταν. οὐ χαλεπῶς δὲ 
τρεψάμενοι αὐτοὺς οἱ Μακεδόνες εἴσω τοῦ τείχους ἐς 

τὴν πόλιν ἀποστρέφουσι. καὶ Κοίνῳ οὐ προχωρεῖ τὰ 

ἐν τοῖς Βαξίροις, ἀλλὰ πιστεύοντες γὰρ τοῦ χωρίου 

τῇ ὀχυρότητι, ὅτι ὑπερύψηλόν τε ἦν καὶ πάντῃ ἀκριβῶς 

τετειχισμένον, οὐδὲν ξυμβατικὸν ἐνεδίδοσαν. 
Ταῦτα μαϑὼν ᾿4λέξανδρος ὥρμητο μὲν ὡς ἐπὶ 

Βάξιρα, γνοὺς δὲ ὅτι τῶν προσοίκων τινὲς βαρβάρων 

παριέναι ἐς τὰ Ὧρα τὴν πόλιν λαϑόντες μέλλουσι. 
πρὸς ᾿Αβισάρου ἐπὶ τῷδε ἐσταλμένοι, ἐπὶ τὰ Ὦρα 
πρῶτον ἦγε' Κοῖνον δὲ ἐπιτειχίσαι τῇ πόλει τῶν 
Βαξιρέων καρτερόν τι χωρίον προσέταξε, καὶ ἐν τούτῳ 

φυλακὴν καταλιπόντα ἀποχρῶσαν, ὡς μὴ ἄδεια εἴη τοῖς 
ἐν τῇ πόλει χρῆσϑαι τῇ χώρᾳ, αὐτὸν ἄγοντα τῆς στρατιᾶς 
τὴν λοιπὴν παρ᾽ αὑτὸν ἰέναι. οἱ δὲ ἐκ τῶν Βαξίρων 
ὡς εἶδον ἀπιόντα ξὺν τῷ πλείστῳ τῆς στρατιᾶς τὸν 
Κοῖνον, καταφρονήδαντες τῶν Μακεδόνων, ὡς οὐ 80 

γενομένων ἄν σφισιν ἀξιομάχων, ἐπεκϑέουσιν ἐς τὸ 
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πεδίον᾽ καὶ γίγνεται αὐτῶν μάχη καρτερά. καὶ ἐν 
ταύτῃ πίπτουσι μὲν τῶν βαρβάρων ἐς πεντακοσίους, 

ξῶντες δὲ ἐλήφϑησαν ὑπὲρ τοὺς ἑβδομήκοντα" οἱ δὲ 
λοιποὶ ἐν τῇ πόλει ξυμφυγόντες βεβαιότερον ἤδη 

5 εἴργοντο τῆς χώρας ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ ἐπιτειχίόσματος. 
καὶ ᾿Δλεξάνδρῳ δὲ τῶν ᾿ἄρων ἡ πολιορκία οὐ χαλεπὴ 9 
ἐγένετο, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἐφόδου προσβαλὼν τοῖς τείχεσι 
τῆς πόλεως ἐκράτησε, καὶ τοὺς ἐλέφαντας τοὺς ἐγκατα- 
λειφϑέντας ἔλαβε. 

10 Καὶ ταῦτα οἱ ἐν τοῖς Βαξίροις ὡς ἔμαϑον, ἀπο- 38 

γνόντες τὰ σφέτερα πράγματα ἀμφὶ μέσας νύκτας τὴν 

πόλιν ἐκλείπουσιν, ἔφυγον δὲ ἐς τὴν πέτραν. ὡς δὲ 
καὶ οἱ ἄλλοι βάρβαροι ἔπραττον᾽ ἀπολιπόντες τὰς 

πόλεις ξύμπαντες ἔφευγον ἐς τὴν πέτραν τὴν ἐν τῇ 

ι χώρᾳ τὴν ἄορνον καλουμένην. μέγα γάρ τι τοῦτο 
χρῆμα πέτρας ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ἐστί, καὶ λόγος ὑπὲρ 
αὐτῆς κατέχει οὐδὲ «Ἡρακλεῖ τῷ Διὸς ἁλωτὸν γενέσϑαι 
τὴν πέτραν. εἰ μὲν δὴ καὶ ἐς ̓ Ινδοὺς ἀφίκετο ὁ Ηρακλῆς 3 
ὁ Θηβαῖος ἢ ὃ Τύριος ἢ ὁ Αἰγύπτιος ἐς οὐδέτερα ἔχω 

.0 ἰσχυρίσασϑαι' μᾶλλον δὲ δοκῶ ὅτι οὐκ ἀφίκετο, ἀλλὰ 

πάντα γὰρ ὅσα χαλεπὰ οἱ ἄνθρωποι ἐς τοσόνδε ἄρα 
αὔξουσιν αὐτῶν τὴν χαλεπότητα, ὡς καὶ τῷ Ἡρακλεῖ 
ἂν ἄπορα γενέσϑαι μυϑεύειν. κἀγὼ ὑπὲρ τῆς πέτρας 

ταύτης͵ οὕτω γιγνώσχω, τὸν Ἡρακλέα ἐς κόμπον 

.«ὑ5 τοῦ λόγου ἐπιφημίξεσϑαι. τὸν μὲν δὴ κύκλον τῆς 8 
πέτρας λέγουσιν ἐς διακοσίους σταδίους μάλιστα 

εἷναι, ὕψος δὲ αὐτῆς, ἵναπερ χϑαμαλώτατον, σταδίων 
ἕνδεκα, καὶ ἀνάβασιν χειροποίητον μίαν χαλεπήν" 

εἶναι δὲ καὶ ὕδωρ ἐν ἄχρᾳ τῇ πέτρᾳ πολὺ καὶ 
80 καϑαρόν, πηγὴν ἀνίσχουσαν, ὡς καὶ ἀπορρεῖν ἀπὸ 

τῆς πηγῆς ὕδωρ, καὶ ὕλην καὶ γῆν ἀγαθὴν ἐργάσι- 
ἈΒΒΙΛΑΗΙ ΑΝΑΒΑΒΙΒ οἅ. Βοοε. Εἰά. ΤΐΏΟΣ. 
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μον ὅσην καὶ χιλίοις ἀνθρώποις ἀποχρῶσαν ἂν εἶναι 
ἐργάξεσϑαι. 

Καὶ ταῦτα ἀκούοντα ᾿4λέξανδρον πόϑος λαμβάνει 
ἐξελεῖν καὶ τοῦτο τὸ ὄρος, οὐχ ἥκιστα ἐπὶ τῷ ἀμφὶ 
τὸν Ἡρακλέα μύϑῳ πεφημισμένῳ. τὰ μὲν δὴ Ὦρα 
καὶ τὰ ΜΜάσσαγα φρούρια ἐποίησεν ἐπὶ τῇ χώρᾳ, τὰ 
Βάξιρα δὲ (τὴν) πόλιν ἐξετείχισε. καὶ οἱ ἀμφὶ ἯΦφαι- 
στίωνά τε καὶ Περδίκκαν αὐτῷ ἄλλην πόλιν ἐκχτειχί- 
ὅαντες, Ὀροβάτις ὄνομα τῇ πόλει ἦν, καὶ φρουρὰν 
καταλιπόντες ὡς ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμὸν ἤεσαν᾽ ὡς 

δὲ ἀφίκοντο, ἔπρασσον ἤδη ὅσα ἐς τὸ ξεῦξαι τὸν ᾿Ινδὸν 
ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου ἐτέτακτο. 

᾿λέξανδρος δὲ τῆς μὲν χώρας τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ 
᾿νδοῦ ποταμοῦ σατράπην κατέστησε Νικάνορα τῶν 
ἑταίρων. αὐτὸς δὲ τὰ μὲν πρῶτα ὡς ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν 

ποταμὸν ἦγε, καὶ πόλιν τε Πευκελαῶτιν οὐ πόρρω 
τοῦ ᾿Ινδοῦ φκισμένην ὁμολογίᾳ παρεστήσατο καὶ ἐν 
αὐτῇ φρουρὰν καταστήσας τῶν Μακεδόνων καὶ Φίλιππον 
ἐπὶ τῇ φρουρᾷ ἡγεμόνα, ὁ δὲ καὶ ἄλλα προσηγάγετο 

μικρὰ πολίσματα πρὸς τῷ ᾿Ινδῷ ποταμῷ ὠκισμένα. 
ξυνείποντο δὲ αὐτῷ Κωφαῖός τῷ καὶ ᾿Δἀσσαγέτης οἱ 
ὕπαρχοι τῆς χώρας. ἀφικόμενος δὲ ἐς ̓ Εμβόλιμα πόλιν, 
ἣ ξύνεγγυς τῆς πέτρας τῆς ᾿'ἀόρνου κεῖτο, Κρατερὸν 
μὲν ξὺν μέρει τῆς στρατιᾶς καταλείπει αὐτοῦ, σῖτόν 

τὸ ἐς τὴν πόλιν ὡς πλεῖστον ξυνάγειν καὶ ὅσα ἄλλα 

ἐς χρόνιον τριβήν, ὡς ἐντεῦϑεν δρμωμένους τοὺς 
Μακεδόνας χρονίῳ πολιορχίᾳφ ἐκτρυχῶσαι τοὺς κατ- 

ἔχοντας τὴν πέτραν, δὶ μὴ ἐξ ἐφόδου ληφϑείη. αὐτὸς 
δὲ τοὺς τοξότας τε ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ᾿«γριᾶνας καὶ τὴν 

20 

Κοίνου τάξιν καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλης φάλαγγος ἐπιλέξας τοὺς 30 

κουφοτάτους τε καὶ ἅμα εὐοπλοτάτους καὶ τῶν ἑταίρων 
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ἱππέων ἐς διακοσίους καὶ ἱπποτοξότας ἐς ἑκατὸν προσῆγε 

τῇ πέτρᾳ. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ κατεστρατοπεδεύσατο, 
ἵνα ἐπιτήδειον αὐτῷ ἐφαίνετο, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὀλίγον 

προελθὼν ὡς πρὸς τὴν πέτραν αὖϑις ἐστρατοπεδεύσατο. 
δι Καὶ ἐν τούτῳ ἧκον παρ᾽ αὐτὸν τῶν προσχώρων 39 
τινές, σφᾶς τε αὐτοὺς ἐνδιδόντες καὶ ἡγήσεσϑαι 

φάσκοντες ἐς τῆς πέτρας τὸ ἐπιμαχώτατον, ὅϑεν οὐ 
χαλεπὸν αὐτῷ ἔσεσθαι ἕλεῖν τὸ χωρίον. καὶ ξὺν 
τούτοις πέμπει Πτολεμαῖον τὸν 4“άγου τὸν σωμα- 

ιοτοφύλακα τούς τε ᾿Δγριᾶνας ἄγοντα καὶ τοὺς ψιλοὺς - 

τοὺς ἄλλους καὶ τῶν ὑπασπιστῶν ἐπιλέχτους, προσ- 

τάξας, ἐπειδὰν καταλάβῃ τὸ χωρίον, κατέχειν μὲν αὐτὸ 
ἰσχυρᾷ φυλακῇ, οἵ δὲ σημαίνειν ὅτι ἔχεται. καὶ Πτολε- 3 

ο΄ μαῖος ἐλϑὼν ὁδὸν τραχεῖάν τε καὶ δύσπορον λανϑάνει 
τ τοὺς βαρβάρους κατασχὼν τὸν τόπον' καὶ τοῦτον 

χάρακι ἐν κύκλῳ καὶ τάφρῳ ὀχυρώσας πυρσὸν αἴρει 
ἀπὸ τοῦ ὄρους ἔνϑεν ὀφϑήσεσϑαι ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου 
ἔμελλεν. καὶ ὥφϑη τε ἅμα ἡ φλὸξ καὶ ᾿4λέξανδρος 
ἐπῆγε τῇ ὑστεραίᾳ τὴν στρατιάν ἀμυνομένων δὲ τῶν 

90 βαρβάρων οὐδὲν πλέον αὐτῷ ὑπὸ δυσχωρίας ἐγίγνετο. 
ὡς δὲ ᾿Δλεξάνδρῳ ἄπορον τὴν προσβολὴν κατέμαϑον 8 
οἱ βάρβαροι, ἀναστρέψαντες τοῖς ἀμφὶ Πτολεμαῖον 
αὐτοὶ προσέβαλλον" καὶ γίγνεται αὐτῶν τὸ καὶ τῶν 

Μακεδόνων μάχη καρτερά, τῶν μὲν διασπάσαι τὸν 
46 χάραχα σπουδὴν ποιουμένων, τῶν ᾿Ινδῶν, Πτολεμαίου 

δὲ διαφυλάξαι τὸ χωρίον" καὶ μεῖον σχόντες οἱ βάρ- 

βαροι ἐν τῷ ἀκροβολισμῷ νυχτὸς ἐπιγενομένης ἀπ- 
ἐχώρησαν. 

Δλέξανδρος δὲ τῶν ᾿Ινδῶν τινὰ τῶν αὐτομόλων 4 

80 πιστόν τὸ ἄλλως καὶ τῶν χωρίων δαήμονα ἐπιλεξά- 
μενος πέμπει παρὰ Πτολεμαῖον τῆς νυχτὸρ, γράμ- 

18" 
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ματα φέροντα τὸν ᾿Ινδόν, ἵνα ἐνεγέγραπτο, ἐπειδὰν 
αὐτὸς προσβάλλῃ τῇ πέτρᾳ, τὸν δὲ ἐπιέναι τοῖς βαρ- 
βάροις κατὰ τὸ ὄρος μηδὲ ἀγαπᾶν ἐν φυλακῇ ἔχοντα 
τὸ χωρίον, ὡς ἀμφοτέρωϑεν βαλλομένους τοὺς ᾿Ινδοὺς 
ἀμφιβόλους γίγνεσθαι. καὶ αὐτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἄρας υ 
ἐκ τοῦ στρατοπέδου προσῆγε τὴν στρατιὰν κατὰ τὴν 
πρόσβασιν, ἧ Πτολεμαῖος λαϑὼν ἀνέβη, γνώμην ποιού- 
μένος, ὡς, εἰ ταύτῃ βιασάμενος ξυμμίξει τοῖς ἀμφὶὲ 

Πτολεμαῖον, οὐ χαλεπὸν ἔτι ἐσόμενον αὐτῷ τὸ ἔργον. 

καὶ ξυνέβη οὕτως. ἔστε μὲν γὰρ ἐπὶ μεσημβρίαν 10 
ξυνειστήκει καρτερὰ μάχη τοῖς τὸ ᾿Ινδοῖς καὶ τοῖς 
Μακεδόσιν, τῶν μὲν ἐχβιαξομένων ἐς τὴν πρόσβασιν, 
τῶν δὲ βαλλόντων ἀνιόντας" ὡς δὲ οὐκ ἀνίεσαν οἱ 

Μακεδόνες, ἄλλοι ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπιόντες, οἱ δὲ πρόσϑεν 

ἀναπαυόμενοι, μόγις δὴ ἀμφὶ δείλην ἐχράτησαν τῆς τὸ 
παρόδου καὶ ξυνέμιξαν τοῖς ξὺν Πτολεμαίῳ. ἐκεῖθεν 

δὲ ὁμοῦ ἤδη γενομένη ἡ στρατιὰ πᾶσα ἐπήγετο αὖϑις 
ὡς ἐπ’ αὐτὴν τὴν πέτραν' ἀλλὰ γὰρ ἔτι ἄπορος ἦν 
αὐτῇ ἡ προσβολή, ταύτῃ μὲν δὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ 

τέλος γίγνεται. 30 

Ἰ Ὑπὸ δὲ τὴν ἕω παραγγέλλδι στρατιώτῃ ἑἕχάστῳ 
κόπτειν χάρακας ἑκατὸν κατ᾽ ἄνδρα. καὶ οὗτοι κεχομ- 
μένοι ἦσαν καὶ αὐτὸς ἐχώννυεν ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς 
κορυφῆς τοῦ λόφου, ἵνα ἐστρατοπεδευκότες ἦσαν, ὡς 
ἐπὶ τὴν πέτραν χῶμα μέγα, ἔνϑεν τοξεύματά τὲ ἂν τε 
ἐξικνεῖσθαι ἐς τοὺς προμαχομένους [δυνατὰ] αὐτῷ 
ἐφαίνετο καὶ ἀπὸ μηχανῶν βέλη ἀφιέμενα" καὶ ἐχών- 

νυον αὐτῷ πᾶς τις ἀντιλαμβανόμενος τοῦ ἔργου" καὶ 

αὐτὸς ἐφειστήκει θεατὴς καὶ ἐπαινέτης τοῦ ξὺν προ- 
ϑυμίᾳ περαινομένου, κολαστὴς δὲ τοῦ ἐν τῷ παρα- 80 
χρῆμα ἐκλιποῦς. 

σι 
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Τῇ μὲν δὴ πρώτῃ ἡμέρᾳ ὡς ἐπὶ στάδιον ἔχωσεν 80 
αὐτῷ ὃ στρατός. ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν οἵ τε σφεν- 
δονῆται σφενδονῶντες ἐς τοὺς ᾿Ινδοὺς ἐκ τοῦ ἤδη 

κεχωσμένου καὶ ἀπὸ τῶν μηχανῶν βέλη ἀφιέμενα 

ὁ ἀνέστελλε τῶν ᾿Ινδῶν τὰς ἐκδρομὰς τὰς ἐπὶ τοὺς 

χωννύοντας. καὶ ἐχώννυτο αὐτῷ ἐς τρεῖς ἡμέρας 
ξυνεχῶς τὸ χωρίον. τῇ τετάρτῃ δὲ βιασάμενοι τῶν 

Μακεδόνων οὐ πολλοὶ κατέσχον ὀλίγον γήλοφον ἰσό- 

πεδον τῇ πέτρᾳ. καὶ ᾿Αλέξανδρος οὐδέν τι ἐλινύων 
10 ἐπῆγε τὸ χῶμα ξυνάψαι ἐθέλων τὸ χωννύμενον τῷ 

γηλόφῳ, ὅντινα οἱ ὀλίγοι αὐτῷ ἤδη κατεῖχον. 

Οἱ δὲ ᾿Ινδοὶ πρός τε τὴν ἀδιήγητον τόλμαν τῶν 
ἐς τὸν γήλοφον βιασαμένων Μακεδόνων ἐκπλαγέντες 
καὶ τὸ χῶμα ξυνάπτον ἤδη ὁρῶντες, τοῦ μὲν ἀπο- 

1 μάχεσϑαν ἔτι ἀπείχοντο, πέμψαντες δὲ κήρυκας σφῶν 
παρὰ ᾿4λέξανδρον ἐθέλειν ἔφασκον ἐνδοῦναι τὴν πέτραν, 
εἴ σφισι σπένδοιτο. γνώμην δὲ ἐπεποίηντο ἐν τῷ ἔτι 

διαμέλλοντι τῶν σπονδῶν διαγαγόντες τὴν ἡμέραν 

νυχτὸς ὡς ἕκαστοι διαδσκεδάννυσθϑαι ἐπὶ τὰ σφέτερα 
20 ἤϑη. καὶ τοῦτο ὡς ἐπύϑετο ᾿4λέξανδρος, ἐνδίδωσιν 

αὐτοῖς χρόνον τε ἐς τὴν ἀποχώρησιν καὶ τῆς φυλακῆς 
τὴν κύκλωσιν τὴν πάντῃ ἀφελεῖν. καὶ αὐτὸς ἔμενεν 
ἔστε ἤρξαντο τῆς ἀποχωρήσεως" καὶ ἐν τούτῳ ἀνα- 
λαβὼν τῶν σωματοφυλάκων καὶ τῶν ὑπασπιστῶν ἐς 

55 ἑπταχοσίους κατὰ τὸ ἐκλελειμμένον τῆς πέτρας ἀνέρ- 

χεται ἐς αὐτὴν πρῶτος, καὶ οἱ Μακεδόνες ἄλλος ἄλλῃ 

ἀνιμῶντες ἀλλήλους ἀνήεσαν. καὶ οὗτοι ἐπὶ τοὺς 
ἀποχωροῦντας τῶν βαρβάρων τραπόμενοι ἀπὸ ἔἕυν- 
ϑήματος, πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἐν τῇ φυγῇ ἀπέχτειναν, 

80 οἱ δὲ καὶ πεφοβημένως ἀποχωροῦντες κατὰ τῶν κρημνῶν 

ῥίψαντες σφᾶς ἀπέϑανον. εἴχετό τε ᾿4λεξάνδρῳ ἡ 
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πέτρα ἡ τῷ Ἡρακλεῖ ἄπορος γενομένη καὶ ἔϑυεν ἐπ᾽ 
αὐτῇ ᾿4λέξανδρος καὶ κατεσκεύασε φρούριον, παραδοὺς 

Σισικόττῳ ἐπιμελεῖσθαι τῆς φρουρᾶς, ὃς ἐξ ᾿Ινδῶν 
μὲν πάλαι ηὐτομολήκει ἐς Βάκτρα παρὰ Βῆσσον, ᾿4λεΐξ- 
ἄνδρου δὲ κατασχόντος τὴν χώραν τὴν Βακχτρίαν ς 

ξυνεστράτευέ τὲ αὐτῷ καὶ πιστὸς ἐς τὰ μάλιστα 
ἐφαίνετο. 

ρας δ᾽ ἐκ τῆς πέτρας ἐς τὴν ᾿Ἡσσακηνῶν χώραν 
ἐμβάλλει. Τὸν γὰρ ἀδελφὸν τὸν ᾿σσακάνου ἐξηγγέλ- 
λὲτο τούς τὸ ἐλέφαντας ἔχοντα καὶ τῶν προσχώρων το 
βαρβάρων πολλοὺς ξυμπεφευγέναι ἐς τὰ ταύτῃ ὄρη. 

καὶ ἀφικόμενος ἐς Δύρτα πόλιν τῶν μὲν (ζἐν)οικούντων 

οὐδένα καταλαμβάνει οὐδὲ ἐν τῇ χώρᾳ τῇ πρὸς τῇ 
πόλει" ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν Νέαρχόν τὸ καὶ ᾿Αντίοχον 
τοὺς χιλιάρχους τῶν ὑπασπιστῶν ἐκπέμπει" καὶ Νεάρχῳ 15 
μὲν τοὺς ᾿ἀγριᾶνας τοὺς ψιλοὺς ἄγειν ἔδωκεν, ᾿ἀντιόχῳ 

ὃὲ τήν τε αὑτοῦ χιλιαρχίαν καὶ δύο ἐπὶ ταύτῃ ἄλλας. 
ἐστέλλοντο δὲ τά τε χωρία κατοψόμενοι καὶ εἴ πού 

τινας τῶν βαρβάρων ξυλλαβεῖν ἐς ἔλεγχον τῶν κατὰ 

τὴν χώραν, τῶν τε ἄλλων καὶ μάλιστα δὴ τὰ ἀμφὶ 40 
τοὺς ἐλέφαντας ἔμελεν αὐτῷ μαϑεῖν. 

«ὐτὸς δὲ ὡς ἐπὶ τὸν Ἰνδὸν ποταμὸν ἤδη ἦγε, καὶ 
ἡ στρατιὰ αὐτῷ ὡδοποίει τὸ πρόσω ἰοῦσα ἄπορα 
ἄλλως ὄντα τὰ ταύτῃ χωρία. ἐνταῦϑα ξυλλαμβάνει 

ὀλίγους τῶν βαρβάρων, καὶ παρὰ τούτων ἔμαϑεν, ὅτι 5: 

οἱ μὲν ἐν τῇ χώρᾳ ᾿Ινδοὶ παρὰ ᾿Αβισάρῃ ἀποπεφευγότες 
εἶεν, τοὺς δὲ ἐλέφαντας ὅτι αὐτοῦ κατέλιπον νέμεσθαι 

πρὸς τῷ ποταμῷ τῷ ᾿Ινδῷ᾽ καὶ τούτους ἡγήσασϑαί οἱ 
τὴν ὁδὸν ἐκέλευσεν ὡς ἐπὶ τοὺς ἐλέφαντας. εἰσὶ δὲ 

᾿Ινδῶν πολλοὶ κυνηγέται τῶν ἐλεφάντων, καὶ τούτους 530 
σπουδῇ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχεν ᾿4λέξανδρος, καὶ τότε ἐϑήσα 
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ξὺν τούτοις τοὺς ἐλέφαντας καὶ δύο μὲν αὐτῶν 

ἀπόλλυνται κατὰ κρημνοῦ σφᾶς ῥίψαντες ἐν τῇ διώξει, 
οἱ δὲ ἄλλοι ξυλληφϑέντες ἔφερόν τε τοὺς ἀμβάτας 

καὶ τῇ στρατιᾷ ξυνδτάσσοντο. ἐπεὶ δὲ καὶ ὕλῃ ἐργα- 
ὁ σίμῳ ἐνέτυχε παρὰ τὸν ποταμὸν, καὶ αὕτη ἐκόπη 
αὐτῷ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ ναῦς ἐποιήϑησαν. καὶ 
αὗται κατὰ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμὸν ἤγοντο ὡς ἐπὶ τὴν 
γέφυραν, ἥντινα Ηφαιστίων καὶ Περδίκκας αὐτῷ ἐξ- 
φκοδομηκότες πάλαι ἦσαν. 

τῷ 



1 

το 

ΑΡΡΙΑΝΟΥ͂ 

ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ 4ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΈΜΠΤΟΝ. 

Ἐν δὲ τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἥντινα μεταξὺ τοῦ τε 
Κωφῆνος καὶ τοῦ ἸΙνδοῦ ποταμοῦ ἐπῆλθεν ᾿4λέξαν- 
δρος, καὶ Νῦσαν πόλιν φκίσϑαι λέγουσι" τὸ δὲ κτίσμα 
εἶναι Διονύσου" Διόνυσον δὲ κτίσαι τὴν Νῦσαν ἐπεί 
τε ᾿Ινδοὺς ἐχειρώσατο, ὅστις δὴ οὗτος ὁ Ζιόνυσος καὶ κε 
ὁπότε ἢ ὅϑεν ἐπ᾽ ᾿Ινδοὺς ἐστράτευσεν" οὐ γὰρ ἔχω 
συμβαλεῖν εἰ ὃ Θηβαῖος Διόνυσος [ὃς] ἐκ Θηβῶν ἢ 

ἐκ Ἰμώλου τοῦ Μ“υδίου δρμηϑεὶς ἐπὶ ᾿Ινδοὺς ἧκε 
στρατιὰν ἄγων, τοσαῦτα μὲν ἔϑνη μάχιμα καὶ ἄγνωστα 
τοῖς τότες Ἕλλησιν ἐπελθών, οὐδὲν δὲ αὐτῶν ἄλλο ὅτι 1ο 
μὴ τὸ ᾿Ινδῶν βίᾳ χειρωσάμδνος᾽ πλήν γε δὴ ὅτι οὐκ 
ἀκριβῆ ἐξεταστὴν χρὴ εἶναι τῶν ὑπὲρ τοῦ ϑείου ἔχ 
παλαιοῦ μεμυϑευμένων. τὰ γάρ τοι κατὰ τὸ εἰκὸς 

ξυντιϑέντι σὺ πιστά, ἐπειδὰν τὸ ϑεῖόν τις προσϑῇ τῷ 
λόγῳ, οὐ πάντῃ ἄπιστα φαίνεται. 16 

Ὡς δὲ ἐπέβη τῇ Νύσῃ ᾿«Δλέξανδρος, ἐχπέμπουσι 
παρ᾽ αὐτὸν οἱ Νυσαῖοι τὸν κρατιστεύοντα σφῶν, ὄνομα 

δὲ ἦν αὐτῷ Ἄκουφις, καὶ ξὺν αὐτῷ πρέσβεις τῶν 
δοκιμωτάτων τριάκοντα, δεησομένους ᾿Δ4λεξάνδρου ἀφ- 

εἴναι τῷ ϑεῷ τὴν πόλιν. παρελθεῖν τὰ δὴ ἐς τὴν 20 
σκηνὴν τὴν ᾿4λεξάνδρου τοὺς πρέσβεις καὶ καταλαβεῖν 
καϑήμενον κεκονιμένον ἔτι ἐκ τῆς ὁδοῦ ξὺν τοῖς ὕπλοις 
τοῖς τε ἄλλοις καὶ τὸ κράνος [αὐτῷ] περικείμενομ καὶ 
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τὸ δόρυ ἔχοντα᾽ ϑαμβῆσαί τε ἰδόντας τὴν ὄψιν καὶ 
πεσόντας ἐς γῆν ἐπὶ πολὺ σιγὴν ἔχειν. ὡς δὲ ἐξαν- 
ἐστησέ τε αὐτοὺς ᾿4λέξανδρος καὶ ϑαρρεῖν ἐκέλευσε, 
τότε δὴ τὸν Ἄκουφιν ἀρξάμενον λέγειν ὧδε. 

8 Ὦ βασιλεῦ, δέονταί σου Νυσαῖοι ἐᾶσαι σφᾶς ἐλευ- 
ϑέρους τε καὶ αὐτονόμους αἷδοῖ τοῦ Διονύσου. 4ιό- 

νυσος γὰρ ἐπειδὴ χειρωσάμενος τὸ ᾿Ινδῶν ἔϑνος ἐπὶ 
ϑάλασσαν ὀπίσω κατῇήει τὴν “Ελληνικήν, ἐκ τῶν ἀπο- 
μάχων στρατιωτῶν, οἱ δὴ αὐτῷ καὶ βάκχοι ἧσαν, κτίξει 

ιο τὴν πόλιν τήνδε μνημόσυνον τῆς αὑτοῦ πλάνης τὸ καὶ 
νίκης τοῖς ἔπειτα ἐσόμενον, καϑάπερ οὖν καὶ σὺ αὐτὸς 

᾿Δλεξάνδρειάν τε ἔχτισας τὴν πρὸς Καυκάσῳ ὄρει καὶ 
ἄλλην ᾿4λεξάνδρειαν ἐν τῇ «Αἰγυπτίων γῇ, καὶ ἄλλας 
πολλὰς τὰς μὲν ἔχτικας ἤδη, τὰς δὲ καὶ κτίσεις ἀνὰ 

16 χρόνον, οἷα δὴ πλείονα Διονύσου ἔργα ἀποδειξάμενος. 
Νῦσάν τε οὖν ἐχάλεσς τὴν πόλιν Διόνυσος ἐπὶ τῆς 

τροφοῦ τῆς Νύσης καὶ τὴν χώραν Νυσαίαν᾽ τὸ δὲ 

ὄρος ὅ τι περ πλησίον ἐστὶ τῆς πόλδως καὶ τοῦτο 
Μηρὸν ἐπωνόμασε Διόνυσος, ὅτι δὴ κατὰ τὸν μῦϑον 

80 ἐν μηρῷ τῷ τοῦ Ζιὸς ηὐξήϑη. καὶ ἐκ τούτου ἐλδυ- 

ϑέραν τὲ οἱκοῦμεν τὴν Νῦσαν καὶ αὐτοὶ αὐτόνομοι 
καὶ ἐν κόσμῳ πολιτεύοντες᾽" τῆς δὲ ἐκ Διονύσου 

οἰκίσεως καὶ τόδε δοι γενέσϑω τεκμήριον᾽ κιττὸς γὰρ 

οὐκ ἄλλῃ τῆς ᾿Ινδῶν γῆς φυόμενος παρ᾽ ἡμῖν φύεται. 
446 ΚΚαὶ ταῦτα πάντα ᾿4λεξάνδρῳ πρὸς θυμοῦ ἐγίγνετο 

ἀκούειν καὶ ἤϑελε πιστὰ εἶναι τὰ ὑπὲρ τοῦ “Ζιονύσου 
τῆς πλάνης μυϑευόμενα" καὶ κτίσμα εἶναι Διονύσου 
τὴν Νῦσαν ἤϑελεν, ὡς ἤδη τε ἥκειν αὐτὸς ἔνϑα ἦλϑε 
Διόνυσος καὶ ἐπέκδινα (ἂν ἐλϑεῖν Διονύσου" οὐδ᾽ 

820. ἂν Μακεδόνας τὸ πρόσω ἀπαξιῶσαι συμπονεῖν οἱ ἔτι 

κατὰ ξῆλον τῶν 4ιονύσου ἔργων. καὶ δίδωσιων ἐλξυ- ὃ 
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ϑέρους τὰ εἶναι τοὺς οἰκήτορας τῆς Νύσης καὶ αὐτο- 
νόμους. ὡς δὲ καὶ τοὺς νόμους ἐπύϑετο αὐτῶν καὶ 

ὅτι πρὸς τῶν ἀρίστων τὸ πολίτευμα ἔχεται, ταῦτά τε 
ἐπήνεσε καὶ ἠξίωσε τῶν τε ἱππέων οἱ ξυμπέμψαι ἐς 

ἦσαν δὲ καὶ αὐτοὶ τριακόσιοι, ἑκατὸν τοὺς ἀρίστους 

ἐπιλεξαμένους᾽ Ἄκουφιν δὲ εἶναι τὸν ἐπιλεγόμενον, 
ὕντινα καὶ ὕπαρχον τῆς χώρας τῆς Νυσαίας κατέστησεν 
αὐτός. τὸν δὲ ἄχουφιν ταῦτα ἀκούσαντα ἐπιμειδιᾶσαι 
λέγεται τῷ λόγφ' καὶ ᾿Δλέξανδρον ἐρέσϑαν ἐφ᾽ ὕτῷ τὸ 
ἐγέλασεν: ὑποχρίνασϑαι δ᾽ 'Ἄκουφιν᾽ καὶ πῶς ἄν, ὦ 
βασιλεῦ, μία πόλις ἑκατὸν ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἐρημωϑεῖσα 
ἔτι καλῶς πολιτεύοιτο; ἀλλὰ σύ, εἴ σοι μέλει ΝΝυσαίων, 
τοὺς ἱππέας μὲν ἄγεσθαι τοὺς τριαχοσίους καὶ δἰ 

βούλει ἔτι τούτων πλείονας, ἀντὶ δὲ τῶν ἑκατόν, τ 
οὕστινας τοὺς ἀρίστους ἐπιλέξαι σὺ κελεύεις, διπλα- 

σίους τῶν ἄλλων τῶν κακῶν ἄγεσϑαι, ἵἴζναΣ σοι καὶ 
αὖϑις ἀφικομένῳ δεῦρο ἐν τῷ αὐτῷ τούτῳ κόσμῳ 
φανεέη ἡ πόλις. ταῦτα λέγοντα, λέγειν γὰρ δόξαι 

φρόνιμα, πεῖσαι ᾿4λέξανδρον. καὶ τοὺς μὲν ἱππέας 530 
ξυμπέμπειν οἱ ἐκέλδυσε, τοὺς δὲ ἑκατὸν τοὺς ἐπι- 

λέκτους μηκέτι αἰτῆσαι, ἀλλὰ μηδὲ ἀντ᾽ αὐτῶν ἄλλους" 
τὸν δὲ παῖδα ἄρα τοῦ ᾿Ακούφιος καὶ τῆς ϑυγατρὸς 
τὸν παῖδα ξυμπέμψαι αὐτῷ Ἄκουφιν. 

᾿Δλέξανδρον δὲ πόϑος ἔλαβεν ἰδεῖν τὸν χῶρον, 536 

ὕπου τινὰ ὑπομνήματα τοῦ Ζιονύσου οἱ Νυσαῖοι 

ἐκόμπαξον. ἐλϑεῖν τε ἐς τὸ ὄρος τὸν Μηρὸν ξὺν 

τοῖς ἑταίροις τοῖς ἱππεῦσι καὶ τῷ πεξικῷ ἀγήματι καὶ 
ἰδεῖν κισσοῦ τὸ ἀνάπλεων καὶ δάφνης τὸ ὄρος καὶ 

ἄλση παντοῖα" καὶ ἰδεῖν σύσκιον, καὶ ϑήρας ἐν αὐτῷ 30 
δῖναι ϑηρίων παντοδαπῶν, καὶ τοὺς Μακεδόνας ἡδέως 
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τὸν κισσὸν ἰδόντας, οἷα δὴ διὰ μακροῦ ὀφϑέντα (οὐ 
γὰρ εἶναι ἐν τῇ ᾿Ινδῶν χώρᾳ κισσόν, οὐδὲ ἵναπερ 
αὐτοῖς ἄμπελοι ἧσαν) στεφάνους σπουδῇ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ποιεῖσθαι, ὡς καὶ στεφανώσασϑαι εἶχον, ἐφυμνοῦντας 

5 τὸν Διόνυσόν τε καὶ τὰς ἐπωνυμίας τοῦ ϑεοῦ ἀνα- 

καλοῦντας. ϑῦσαι τε αὐτοῦ ᾿4λέξανδρον τῷ Διονύσῳ 

καὶ εὐωχηϑῆναν ὁμοῦ τοῖς ἑταίροις. οἱ δὲ καὶ τάδε Ἰ 
ἀνέγραψαν, εἰ δή τῷ πιστὰ καὶ ταῦτα, πολλοὺς τῶν 

ἀμφ᾽ αὐτὸν τῶν οὐκ ἠμελημένων Μακεδόνων τῷ τε 
10 κισσῷ στεφανωσαμένους καὶ ὑπὸ τῇ κατακλήσει τοῦ 

ϑεοῦ καταδχεθϑῆναί τε πρὸς τοῦ Διονύσου καὶ ἀν- 
ευάσαι τὸν ϑεὸν καὶ βακχεῦσαι. 

Καὶ ταῦτα ὕπως τις ἐθέλει ὑπολαβὼν ἀπιστείτω ὃ 
ἢ πιστευέτω. οὐ γὰρ ἔγωγε ᾿Ερατοσϑένει τῷ Κυρη- ΤῈ, 

1. ναίῳ πάντῃ ξυμφέρομαι, ὃς λέγει πάντα ὅσα ἐς τὸ Ἐς 
ϑεῖον ἀναφέρεται ἐκ Μακεδόνων πρὸς χάριν τὴν 

᾿Αλεξάνδρου ἐς τὸ ὑπέρογκον ἐπιφημισϑῆναι. καὶ γὰρ 3 
καὶ σπήλαιον λέγει ἰδόντας ἐν Παραπαμισάδαις τοὺς 
Μακεδόνας καί τινὰ μῦϑον ἐπιχώριον ἀκούσαντας ἢ 

40 χαὶ αὐτοὺς ξυνϑέντας φημέσαι, ὅτι τοῦτο ἄρα ἦν τοῦ 

Προμηϑέως τὸ ἄντρον ἵνα ἐδέδετο, καὶ ὃ ἀετὸς ὅτι 
ἐκεῖσε ἐφοίτα δαισόμενος τῶν σπλάγχνων τοῦ Προ- 

μηϑέως, καὶ ὃ ἩΗρακλῆς ὅτι ἐκεῖσε ἀφικόμενος τόν τὲ 
ἀετὸν ἀπέχτεινε καὶ τὸν Προμηϑέα τῶν δεσμῶν ἀπ- 

45 ἔλυσε. τὸν δὲ Καύκασον τὸ ὄρος ἐκ τοῦ Πόντου ἐς 8 

τὰ πρὸς ἕω μέρη τῆς γῆς καὶ τὴν Παραπαμισαδῶν 
χώραν ὡς ἐπὶ ᾿Ινδοὺς μετάγειν τῷ λόγῳ τοὺς Μίακε- 

δόνας, Παραπάμισον ὄντα τὸ ὄρος αὐτοὺς καλοῦντας 
Καύκασον τῆς ᾿Δλεξάνδρου ἕνεκα δόξης, ὡς ὑπὲρ τὸν 

40 Καύκασον ἄρα ἐλθόντα ᾿4λέξανδρον. ἔν τε αὐτῇ τῇ 4 
᾿Ινδῶν γῇ βοῦς. ἰδόντας ἐγχεκαυμένας ῥόπαλον τδχ- 
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μηριοῦσϑανι ἐπὶ τῷδε, ὅτι Ηρακλῆς ἐς ᾿Ινδοὺς ἀφίκετο. 
ὅμοια ὃὲ καὶ ὑπὲρ Διονύσου τῆς πλάνης ἀπιστεῖ 

᾿Ερατοσϑένης᾽" ἐμοὶ δ᾽ ἐν μέσῳ κείσϑων οἱ ὑπὲρ 
τούτων λόγοι. 

δ 14λέξανδρος δὲ ὡς ἀφίκετο ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμόν, κ5 
καταλαμβάνει γέφυράν τε ἐπ᾽ αὐτῷ πεποιημένην πρὸς 
Ἡφαιστίωνος καὶ πλοῖα πολλὰ μὲν σμικρότερα, δύο 

ὃς τριακοντόρους, καὶ παρὰ Ταξίλου τοῦ ᾿Ινδοῦ δῶρα 
ἥκοντα ἀργυρίου μὲν τάλαντα ἐς διακόσια, ἱερεῖα δὲ 
βοῦς μὲν τρισχιλίας, πρόβατα δὲ ὑπὲρ μύρια, ἐλέφαν-- το 

ὁ τας δὲ ἐς τριάχοντα᾽ καὶ ἱππεῖς δὲ ἑπταχόσιοι αὐτῷ 

᾿Ινδῶν ἐς ξυμμαχίαν παρὰ Ταξίλου ἧχον᾽ καὶ τὴν πόλιν 
Τάξιλα, τὴν μεγίστην μεταξὺ ᾿Ινδοῦ τὸ ποταμοῦ καὶ 
Ὑδάσπου, ὅτι αὐτῷ Ταξίλης ἐνδίδωσιν. ἐνταῦϑα ϑύει 
᾿4λέξανδρος τοῖς ϑεοῖς ὅσοις αὐτῷ νόμος καὶ ἀγῶνα ις 

ποιεῖ γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν ἐπὶ τῷ ποταμῷ καὶ 
γίγνεται αὐτῷ ἐπὶ τῇ διαβάσει τὰ ἱερά. 

4 ὉῸ δὲ ἸΙνδὸς ποταμὸς ὅτι μέγιστος ποταμῶν ἐστι 

τῶν κατὰ τὴν ᾿4σίαν τὲ καὶ τὴν Εὐρώπην, πλὴν 
Γάγγου, καὶ τούτου ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ, καὶ ὅτι αἱ πηγαί 50 
εἰσιν αὐτῷ ἐπὶ τάδε τοῦ ὄρους τοῦ Παραπαμίδου ἢ 
Καυχάσου, καὶ ὅτι ἐκδίδωσιν ἐς τὴν μεγάλην ϑάλασσαν 
τὴν κατὰ ᾿Ινδοὺςὶ ὡς ἐπὶ νότον ἄνεμον, καὶ ὅτι 

δίστομός ἐστιν ὁ ̓ Ινδὸς καὶ αἱ ἐκβολαὶ αὐτοῦ ἀμφότεραι 

τεναγώδεις,. καϑάπερ αἱ πέντε τοῦ Ἴστρου, καὶ ὅτι ἃς 
Δέλτα ποιεῖ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ᾿Ινδῶν γῇ τῷ Αἰγυπτίῳ 
Δέλτα παραπλήσιον καὶ τοῦτο Πάταλα καλεῖται τῇ 

᾿Ινδῶν φωνῇ, ταῦτα μὲν ὑπὲρ τοῦ ᾿Ινδοῦ τὰ μάλιστα 
4 οὐκ ἀμφίλογα καὶ ἐμοὶ ἀναγεγράφϑω. ἐπεὶ καὶ ὃ 
Ὑδάσπης καὶ ᾿ἀκεσίνης καὶ Ὑδραώτης καὶ Ὕφασις, καὶ 30 

οὗτοι ᾿Ινδοὶ ποταμοὶ ὄντες, τῶν μὲν ἄλλων τῶν Ἡσιανῶν 
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ποταμῶν πολύ τι κατὰ μέγεϑος ὑπερφέρουσι, τοῦ 
᾿Ινδοῦ δὲ μείονές δἷσυν καὶ πολὺ δὴ μείονες, ὕπου καὶ 

αὐτὸς ὁ ᾿Ινδὸς τοῦ Γάγγου. Κτησίας μὲν δή, εἰ δή θιο. 
τῷ ἱκανὸς καὶ Κτησίας ἐς τεχμηρίωσιν, ἵνα μὲν 

5 στενότατος αὐτὸς αὑτοῦ ὁ ᾿Ινδός ἐστι, τεσσαράκοντα 

σταδίους (λέγει) ὅτι διέχουσιν αὐτῷ αἱ ὄχϑαι, ἵνα δὲ 

πλατύτατος, καὶ ἕκατόν. τὸ πολὺ δὲ εἶναι αὐτοῦ τὸ 
μέσον τούτοιν. 

Τοῦτον τὸν ποταμὸν τὸν ᾿Ινδὸν ὑπὸ τὴν ἔξω διέβαινε 8 
ιὸ ξὺν τῇ στρατιᾷ ᾿4λέξανδρος ἐς τῶν ᾿Ινδῶν τὴν γῆν᾽ 

ὑπὲρ ὧν ἐγὼ οὔτε οἷστισι νόμοις διαχρῶνται ἐν τῇδε 
τῇ συγγραφῇ ἀνέγραψα, οὔτε ξῷα εἰ δή τινα ἄτοπα 
ἡ χώρα αὐτοῖς ἐχφέρει, οὔτε ἰχϑύας ἢ κήτη ὅσα ἢ 
οἷ ὃ Ἰνδὸς ἢ ὃ Ὑδάσπης ἢ ὁ Γάγγης ἢ οἱ ἄλλοι 

ι6 Ινδῶν ποταμοὶ φέρουσιν, οὐδὲ τοὺς μύρμηκας τοὺς 

τὸν χρυσόν σφισιν ἐργαζομένους, οὐδὲ τοὺς γρῦπας 
τοὺς φύλακας, οὐδὲ ὅσα ἄλλα ἐφ᾽ ἡδονῇ μᾶλλόν τι 
πεποίηται ἢ ὃς ἀφήγησιν τῶν ὄντων, ὡς τά γε κατ᾽ 

᾿Ινδοὺς ὅσα ἂν ἄτοπα ψεύσωνται, οὐκ ἐξελεγχϑησόμενα 
0. πρὸς οὐδαμῶν. ἀλλὰ ᾿4λέξανδρος γὰρ καὶ οἱ ξὺν 

τούτῳ στρατεύσαντες τὰ πολλὰ ἐξήλεγξαν, ὅσα γὲ μὴ 
καὶ αὐτῶν ἔστιν οἵ ἐψεύσαντο' ἀχρύσους τε εἶναι 
᾿Ινδοὺς ἐξήλεγξαν, ὅσους γε δὴ ᾿4λέξανδρος ξὺν τῇ 

στρατιᾷ ἐπῆλθε, πολλοὺς δὲ ἐπῆλϑε, καὶ ἥκιστα 
45 χλιδῶντας κατὰ τὴν δίαιταν, ἀλλὰ μεγάλους μὲν τὰ 

σώματα, οἵους μεγίστους τῶν κατὰ τὴν ᾿Δἀσίαν, πεντα- 
πήχεις τοὺς πολλοὺς ἢ ὀλίγον ἀποδέοντας, καὶ μελαν- 

τέρους τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, πλὴν Αἰϑιόπων, καὶ τὰ 
πολέμια πολύ τι γενναιοτάτους τῶν γὲ δὴ τότε 

90 ἐποίχων τῆς ᾿Ασίας. τὸ γὰρ Περσῶν τῶν πάλαι, ξὺν ὃ 
οἷς δρμηϑεὶς Κῦρος ὁ Καμβύσου Μήδους τε τὴν 

ὃ» 
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ἀρχὴν τῆς σίας ἀφείλετο καὶ ἄλλα ἔϑνη τὰ μὲν 
κατεστρέψατο, τὰ δὲ προσχωρήσαντά οἱ ἑκόντα κατέσχεν, 

οὐχ ἔχω ἀτρεκῶς ὥς γε δὴ πρὸς τὰ ᾿Ινδῶν ξυμβαλεῖν. 
καὶ γὰρ καὶ Πέρσαι τότε πένητές τε ἦσαν καὶ χώρας 
“τραχείας οἰκήτορες, καὶ νόμιμά σφισιν ἦν οἷα ἐγγυτάτω 5 

εἶναι τῇ “Δακωνικῇ παιδεύσει. τὸ δὲ τραῦμα τὸ 
γενόμενον Πέρσαις ἐν τῇ Σκυϑικῇ γῇ οὐδὲ τοῦτο ἔχω 
ἀτρεκῶς ξυμβαλεῖν πότερα δυσχωρίαις ξυνενεχϑεῖσιν 
ἤ. τινι ἄλλῃ Κύρου ἁμαρτίᾳ ξυνέβη ἢ Σκυϑῶν γδ8 τῶν 
ταύτῃ κακίους τὰ πολέμια Πέρσαι ἦσαν. 10 

᾿4λλὰ ὑπὲρ ᾿Ινδῶν ἰδίᾳ μοι γεγράψεται ὅσα πιστό- 
τατὰ ἐς ἀφήγησιν οἵ τε ξὺν ᾿4λεξάνδρῳ στρατεύσαντες 

καὶ ὃ ἐχπεριπλεύσας τῆς μεγάλης ϑαλάσσης τὸ κατ᾽ 
᾿Ινδοὺς Νέαρχος, ἐπὶ δὲ ὅσα Μεγασϑένης τε καὶ 
᾿Ερατοσϑένης, δοκίμω ἄνδρε, ξυνεγραψάτην, καὶ νόμιμα 16 
ἅττα Ἰνδοῖς ἐστι καὶ εἰ δή τινα ἄτοπα ξῷα αὐτόϑι 
φύεται καὶ τὸν παράπλουν αὐτὸν τῆς ἔξω ϑαλάσσης. 

νῦν δὲ ὅσον ἐς τὰ ᾿4λεξάνδρου ἔργα ἀποχρῶν ἐφαίνετο, 
τοσόνδε μοι ἀναγεγράφϑω' τὸν Ταῦρον τὸ ὄρος 

ἀπείργειν τὴν ᾿4σίαν, ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ Μυκάλης 50 
τοῦ καταντιχρὺ Σάμου τῆς νήσου ὥὄρους, ἀποτεμνό- 

μενον δὲ τήν τε Παμφύλων καὶ Κιλίκων γῆν ἔνϑεν 
μὲν ὡς ἐς ᾿Δρμενίαν παρήκειν, ἀπὸ δὲ ᾿Δρμενίων ὡς 
ἐπὶ Μηδίαν παρὰ Παρϑυζαδίους τὲ καὶ Χορασμίους, 
κατὰ δὲ Βακτρίους ξυμβάλλειν τῷ Παραπαμίσῳ ὕρει:; 55 
ὃ δὴ Καύκασον ἐκάλουν οἱ ᾿4λεξάνδρῳ ξυστρατεύσαντες 
Μακεδόνες, ὡς μὲν λέγεται τὰ ᾿Αλεξάνδρου αὔξοντες, 

ὅτι δὴ καὶ ἐπέκεινα ἄρα τοῦ Καυκάσου κρατῶν τοῖς 
ὅπλοις ἦλθεν ᾿4λέξανδρος" τυχὸν δὲ καὶ ξυνεχὲς 

τυγχάνει ὃν τοῦτο τὸ ὄρος τῷ ἄλλῳ τῷ Σκυϑικῷ 80 
Καυκάσῳ, καϑάπερ οὖν αὐτῷ τούτῳ ὁ Ταῦρος" καὶ 



ὅ, 1 --- α, 2. 201 

ἐμοὶ αὐτῷ πρότερόν ποτε ἐπὶ τῷδε λέλεκται Καύκασος τ|138,4-. 
τὸ ὄρος τοῦτο καὶ ὕστερον τῷδε τῷ ὀνόματι κλη- 
ϑήσεται" τὸν δὲ Καύκασον τοῦτον καϑήκειν ἔστε ἐπὶ 4 

(τὴν) μεγάλην τὴν πρὸς ἕω τε καὶ ᾿Ινδοὺς ϑάλασσαν. 
ε τοὺς οὖν ποταμούς, ὅσοι κατὰ τὴν ᾿4σίαν λόγου ἄξιοι, 
ἐκ τοῦ Ταύρου τὸ καὶ τοῦ Καυκάσου ἀνίσχοντας τοὺς 
μὲν ὡς ἐπ᾽ ἄρκτον τετραμμένον ἔχειν τὸ ὕδωρ, καὶ 
τούτων τοὺς μὲν ἐς τὴν λίμνην ἐχδιδόναι τὴν 
Μαιῶτιν, τοὺς δὲ ἐς τὴν Ὑρκανίαν καλουμένην ϑάλασ- 

10 σαν, καὶ ταύτην κόλπον οὖσαν τῆς μεγάλης ϑαλάσσης, 
τοὺς δὲ ὡς ἐπὶ νότον ἄνεμον τὸν Εὐφράτην τε εἶναι ὕ 
καὶ τὸν Τίγρητα καὶ τὸν ᾿Ινδόν τε καὶ τὸν Ὑδάσπην 
καὶ ᾿Αχκεσίνην καὶ Ὑδραώτην καὶ Ὕφασιν καὶ ὅσοι 
ἐν μέσῳ τούτων τε καὶ τοῦ Γάγγου ποταμοῦ ἐς 

ιόὸ ϑάλασσαν καὶ οὗτοι ἐσβάλλουσιν ἢ εἰς τενάγη ἀναχε- 
όμενοι ἀφανίξονται, καϑάπερ ὁ Εὐφράτης ποταμὸς 
ἀφανίξεται. 

Ὅτῳ δὴ τὰ τῆς ᾿Ασίας ὧδε ἔχει ὡς πρὸς τοῦ 6 
Ταύρου τὲ καὶ τοῦ Καυκάσου τέμνεσϑαι ἀπὸ ἀνέμου 

90 ξεφύρον ὡς ἐπὶ ἀπηλιώτην ἄνεμον τὴν ᾿Ασίαν, τούτῳ 

δύο μὲν αὗται μέγισται πρὸς αὐτοῦ τοῦ Ταύρου τῆς 
᾿Ασίας μοῖραι γίγνονται, ἧ μὲν ἐς μεσημβρίαν τε καὶ 
πρὸς νότον ἄνεμον [τοῦ Ταύρου] κεκλιμένη, ἡ δὲ ἐπ᾽ 
ἄρχτον τε καὶ ἄνεμον βορρᾶν. τῆς δὲ ὡς ἐπὶ νότον 3 

"5 Ασίας τετραχῇ αὖ τεμνομένης μεγίστην μὲν μοῖραν εἾΠΤΈ, 

τὴν ᾿Ινδῶν γῆν ποιεῖ ᾿Ερατοσϑένης τε καὶ Μεγασϑένης, βοιεον 

ὃς ξυνῆν μὲν Σιβυρτίῳ τῷ σατράπῃ τῆς ᾿ἀραχωσίαρ, βφειοια 
πολλάκις δὲ λέγει ἀφικέσϑανι παρὰ Σανδράκοττον τὸν 
᾿Ινδῶν βασιλέα, ἐλαχίστην δὲ ὅσην ὁ Εὐφράτης 

:0 ποταμὸς ἀπείργει ὡς πρὸς τὴν ἐντὸς τὴν ἡμετέραν 

ϑάλασσαν. δύο δὲ αἱ μεταξὺ Εὐφράτου τὲ ποταμοῦ 
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καὶ τοῦ ᾿Ινδοῦ ἀπειργόμεναι αἱ δύο ξυντεϑεῖσαι μόλις 
ἄξιαι τῇ ᾿Ινδῶν γῇ ξυμβαλεῖν. ἀπείργεσϑαι δὲ τὴν 
᾿νδῶν χώραν πρὸς μὲν ξω τὸ καὶ ἀπηλιώτην ἄνεμον 
ἔστε ἐπὶ μεσημβρίαν τῇ μεγάλῃ ϑαλάσσῃ τὸ πρὸς 

ἢ» 

ὄ 
Ἡοτοά. 
118 

Ηϑθοαὶ. 
ἔν. 919 

Οἄγοα. 
ΙΝ ὅ81 

6 

βορρᾶν δὲ αὐτῆς ἀπείργειν τὸν Καύκασον τὸ ὄρος 
ἔστε ἐπὶ τοῦ Ταύρου τὴν ξυμβολήν᾽ τὴν δὲ ὡς πρὸς 
ἑσπέραν τὸ καὶ ἄνεμον ᾿Ιάπυγα ἔστε ἐπὶ τὴν μεγάλην 
ϑάλασσαν ὃ ᾿Ινδὸς ποταμὸς ἀποτέμνεται. καὶ ἔστι 

πεδίον ἡ πολλὴ αὐτῆς, καὶ τοῦτο, ὡς εἰκάξουσιν, ἐκ 
τῶν ποταμῶν προζσ)κεχωσμένον. εἷναι γὰρ οὖν καὶ 
τῆς ἄλλης χώρας ὅσα πεδία οὐ πρόσω ϑαλάσσης τὰ 
πολλὰ τῶν ποταμῶν παρ᾽ ἑκάστοις ποιήματα" ὡς δὲ 
καὶ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν τοῖς ποταμοῖς ἐκ 

παλαιοῦ προσκεῖσϑαι, καϑάπερ “Ἕρμου τέ τι πεδίον 
λέγεσϑαι. ὃς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν γῆν ἀνίσχων ἐξ ὄρους 
Μητρὸς ΖΙινδυμήνης παρὰ Σμύρναν πόλιν Αἰολικὴν 

ἐχδιδοῖ ἐς θάλασσαν. χαὶ ἄλλο Καύστρου., πεδίον 

Δύδιον καὶ “Μυδίου ποταμοῦ, χαὶ Καΐκου ἄλλο ἐν 
Μυσίᾳ καὶ Μαιάνδρου τὸ Καρικὸν ἔστε ἐπὶ Μίλητον 
πόλιν ᾿ἸΙωνικήν. Αἴγυπτόν τε Ἡρόδοτός τε καὶ 
Ἑκαταῖος οἱ λογοποιοί, ἢ εἰ δή του ἄλλου ἢ “Ἑκαταίου 
ἐστὶ τὰ ἀμφὶ τῇ γῇ τῇ «ἀἰγυπτίᾳ ποιήματα, δῶρόν τε 
τοῦ ποταμοῦ ἀμφότεροι ὡσαύτως ὀνομάξουσιν καὶ οὐχ 

ἀμαυροῖς τεκμηρίοις ὅτι ταύτῃ ἔχει Ἡροδότῳ ἐπι- 
δέδεικται, ὡς καὶ τὴν γῆν αὐτὴν τυχὸν τοῦ ποταμοῦ 

εἶναι ἐπώνυμον. Αἴγυπτος γὰρ τὸ παλαιὸν ὃ ποταμὸς 
ὅτι ἐκαλεῖτο, ὅντινα νῦν Νεῖλον «Αἰγύπτιοί τὸ καὶ οἱ 
ἔξω Αἰγύπτου ἄνθρωποι ὀνομάξουσιν, ἱκανὸς τεκ- 
μηριῶσαι Ὅμηρος, λέγων ἐπὶ τῇ ἐκβολῇ τοῦ Αἰγύπτου 
ποταμοῦ τὸν Μενέλεων στῆσαι τὰς νέας. εἰ δὴ οὖν 

εἷς τε ποταμὸς παρ᾽ ἑκάστοις καὶ οὐ μεγάλοι οὗτοι 

80 
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ποταμοὶ ἱκανοὶ γῆν πολλὴν ποιῆσαι ἐς ϑάλασσαν 

προχεόμενοι. ὁπότε ἰλὺν καταφέροιεν καὶ πηλὸν ἐκ 
τῶν ἄνω τόπων ἔνϑενπερ αὐτοῖς αἱ πηγαί εἰσιν, οὐδὲ 
ὑπὲρ τῆς ᾿Ινδῶν ἄρα χώρας ἐς ἀπιστίαν ἱέναι ἄξιον, 

ὁ ὕπως πεδίον τε ἡ πολλή ἐστι καὶ ἐκ τῶν ποταμῶν τὸ 
πεδίον ἔχει προσκεχωσμένον. Ἕρμον μὲν γὰρ καὶ 
Κάστρον καὶ Κάϊκόν τε καὶ Μαίανδρον ἢ ὅσοι πολλοὶ 
ποταμοὶ τῆς ᾿Ασίας ἐς τήνδε τὴν ἐντὸς θάλασσαν 
ἐχδιδοῦσιν οὐδὲ σύμπαντας ξυντεϑέντας ἑνὶ τῶν ᾿Ινδῶν 

ιο ποταμῶν ἄξιον ξυμβαλεῖν πλήϑους ἕνεκα τοῦ ὕδατος, 
μὴ ὅτι τῷ Γάγγῃ τῷ μεγίστῳ, ὅτῳ οὔτε «τὸ» τοῦ 

Νείλου ὕδωρ τοῦ «Αἰγυπτίου οὔτε ὃ Ἴστρος ὁ κατὰ τὴν 
Εὐρώπην ῥέων ἄξιοι ξυμβαλεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῷ ᾿Ινδῷ 

ποταμῷ ἐκεῖνοί γε πάντες ξυμμιχϑέντες ἐς ἴσον ἔρχονται, 
16 ὃς μέγας τὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν πηγῶν ἀνίσχει καὶ πεντε- 

καίδεκα ποταμοὺς πάντας τῶν ᾿4σιανῶν μείξονας παρα- 

λαβὼν καὶ τῇ ἐπωνυμίᾳ κρατήσας οὕτως ἐκδιδοῖ ἐς ϑάλασ- 

σαν. ταῦτά μοι ἐν τῷ παρόντι περὶ Ἰνδῶν τῆς χώρας λελέ- 
χϑω" τὰ δὲ ἄλλα ἀποκείσϑω ἐς τὴν ᾿Ινδικὴν ξυγγραφήν. 

40 Τὸ δὲ ξεῦγμα τὸ ἐπὶ τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ ὅπως 

μὲν ἐποιήϑη ᾿4λεξάνδρῳ οὔτε ᾿Αἀριστόβουλος οὔτε 
Πτολεμαῖος, οἷς μάλιστα ἐγὼ ἕπομαι, λέγουσιν" οὐδὲ 

αὐτὸς ἔχω ἀτρεκῶς εἰκάσαι, πότερα πλοίοις ἐξεύχϑη ὁ 
πόρος, καϑάπερ οὖν ὁ ᾿Ελλήσποντός τε πρὸς Ξέρξου 

45 καὶ ὁ Βόσπορός τε καὶ ὃ Ἴστρος πρὸς Ζαρείου, ἢ 
γέφυρα κατὰ τοῦ ποταμοῦ διηνεκὴς ἐποιήϑη αὐτῷ" 

δοκεῖ δ᾽ ἔμοιγε πλοίοις μᾶλλον ξευχϑῆναι' οὐ γὰρ 
ἂν δέξασϑαι γέφυραν τὸ βάϑος τοῦ ὕδατος, οὐδ᾽ ἂν 

ἐν τοσῷδε χρόνῳ ἔργον οὕτως ἄτοπον ξυντελεσϑῆναι. 
80 εἰ δὲ δὴ πλοίοις ἐξεύχϑη ὁ πόρος, πότερα ξυντεϑεῖσαι 

αἷ νῆες σχοίνοις καὶ κατὰ στοῖχον δρμισϑεῖσαι ἐς τὸ 
ΑΝΕΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒΙΒ 6ἃ. ΒοΟΒ. Εὰ, τοΐῃου. 14 

«2 

[φ ο) . 

«2 

2 
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Ἠοτοὰ, ξεῦγμα ἀπήρκεσαν, ὡς λέγει «Ἡρόδοτος ξευχϑῆναι τὸν 
88- 86 “Ηλλήσποντον, ἢ ὅτῳ τρόπῳ Ῥωμαίοις ἐπὶ τῷ Ἴστρῳ 

ποταμῷ ξεῦγμα ποιεῖται καὶ ἐπὶ τῷ Ῥήνῳ τῷ Κελ- 
τικχῷ, καὶ τὸν Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγρητα, ὁσάκις 

κατέλαβεν αὐτοὺς ἀνάγκη, ἐγεφύρωσαν, οὐδὲ τοῦτο 

8 ἔχω ξυμβαλεῖν. καίτον ταχυτάτη γ8ὲ ὧν ἐγὼ οἷδα 
Ῥωμαίοις ἡ γεφύρωσις ἡ διὰ τῶν νεῶν γίγνεται, καὶ 

ταύτην ἐγὼ ἀφηγήσομαν ἐν τῷ παρόντι, ὅτι λόγου 
ἀξία. αἱ νῆες αὐτοῖς κατὰ πόρου ἀφίενται ἀπὸ ξυν- 
ϑήματος, οὐκ ἐπ’ εὐϑύ, ἀλλὰ καϑάπερ αἱ πρύμναν το 
κρουόμεναι. . ταύτας ὑποφέρει μέν, οἷα εἶκός, ὃ ῥοῦς, 
ἀνέχει δὲ κελήτιον ἐπῆρες, ἔστ᾽ ἂν καταστήσῃ ἐς τὸ 
τεταγμένον χωρίον" καὶ ἐνταῦϑα ἤδη καϑίέεται πλέγ- 
ματα ἐκ λύγου πυραμοειδῆ πλήρη λίϑων λογάδων ἀπὸ 
πρώρας ἑκάστης νεώς, τοῦ ἀνέχειν τὴν ναῦν πρὸς τὸν 15 

4 ῥοῦν. ἅμα δὲ δὴ μία τις τῶν νεῶν [ἅμα δὲ δὴ] 

ἐσχέϑη, καὶ ἄλλη ἀπὸ ταύτης διέχουσα ὅσον ξύμμετρον 
πρὸς ἰσχὺν τῶν ἐπιβαλλομένων ἀντίπρωρος πρὸς τὸ 
ῥεῦμα ὁδρμέξεται" καὶ ἀπ᾿ ἀμφοῖν ξύλα τὸ ἐς εὐθὺ 

ὀξέως ἐπιβάλλεται καὶ σανίδες ἐγκάρσιαι ἐς τὸ ξυνδεῖν. 50 
καὶ διὰ πασῶν οὕτω τῶν νεῶν, ὅσαι ἱκαναὶ γεφυρῶδαι 

ὅ τὸν πόρον, χωρεῖ τὸ ἔργον. ἑκατέρωθεν δὲ τοῦ 
ξεύγματος κλίμακες προβάλλονται καταπηγνύμεναι, τοῦ 

ἀσφαλεστέραν τοῖς τε ἵπποις καὶ τοῖς ξδύγεσι τὴν 

ἔφοδον γίγνεσϑαι, καὶ ἅμα ὡς σύνδεσμος εἶναι τοῦ 565 

ξεύγματος. δι’ ὀλίγου τε ξυντελεῖται ἅπαν καὶ ξὺν 
πολλῷ θορύβῳ, καὶ τὸ τεταγμένον ἐν τῷ δρωμένῳ 
ὅμως οὐκ ἄπεστιν, οἵ τε παρακελευσμοὶ ὡς τύχοιεν 
κατὰ ναῦν ἑχάστην καὶ αἱ ἐπιτιμήσεις τοῦ ἐκλιποῦς 

οὔτε τὴν κατάχουσιν τῶν παραγγελμάτων οὔτε τὴν 5380 

ὀξύτητα τοῦ ἔργου ἀφαιροῦνται. 
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Ῥωμαίοις μὲν δὴ οὕτω ταῦτα ἐκ παλαιοῦ ἐπήσκηται" 8 
᾿λεξάνδροῳ δὲ ὅπως ἐξεύχϑη ὃ ᾿Ινδὸς ποταμὸς οὐκ 

ἔχω εἰπεῖν, ὅτι μηδὲ οἱ συστρατεύσαντες αὐτῷ εἶπον. 
ἀλλά μοι δοκεῖ ὡς ἐγγυτάτω τούτων ἐξεῦχϑαι. ἢ εἰ 

5 δή τινι ἄλλῃ μηχανῇ, ἐκείνῃ ἐχέτω. ὡς δὲ διέβη πέραν 
τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐνταῦϑα αὖ ϑύει κατὰ νόμον 
᾿4λέξανδρος. ἄρας δὲ ἀπὸ τοῦ ᾿Ινδοῦ ἐς Τάξιλα 

ἀφίκετο, πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, τὴν μεγίστην 

τῶν μεταξὺ ᾿Ινδοῦ τε ποταμοῦ καὶ Ὑδάσπου. καὶ 
ι. ἐδέχετο αὐτὸν Ταξίλης ὁ ὕπαρχος τῆς πόλεως καὶ 

αὐτοὶ οἱ τῇδε ᾿Ινδοὶ φιλίως. καὶ ᾿4λέξανδρος προσ- 
τίϑησιν αὐτοῖς χώραν τῆς ὁμόρου ὅσης ἐδέοντο. ἧκον 8 
δὲ ἐνταῦϑα παρ᾽ αὐτὸν καὶ παρὰ ᾿Αβισάρου πρέσβεις 
τοῦ τῶν ὀρείων ᾿Ινδῶν βασιλέως ὅ τε ἀδελφὸς τοῦ 

5 Αβισάρου καὶ ἄλλον ξὺν αὐτῷ οἱ δοκιμώτατοι, καὶ 
παρὰ Ζίοξάρεως νομάρχου ἄλλοι, δῶρα φέροντες. καὶ 

ἐνταῦϑα αὖ ᾿4λέξανδρος ἐν Ταξίλοις ϑύει ὅσα οἱ νόμος 

καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικόν τε καὶ ἱππικόν. καὶ ἀπο- 

δείξας σατράπην τῶν ταύτῃ ᾿Ινδῶν Φίλιππον τὸν 
90 Μαχάτα φρουράν τὸ ἀπολείπει ἐν Ταξίλοις καὶ τοὺς 

ἀπομάχους τῶν στρατιωτῶν διὰ νόσον" αὐτὸς δὲ ἦγεν 
ὡς ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. 

᾿Ἐπέκεινα γὰρ τοῦ Ὑδάσπου Πῶρος αὐτῷ εἶναι 4 
ἐξηγγέλλετο ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ ἐγνωκὼς εἴργειν τοῦ 

45 πόρου αὐτὸν ἢ περῶντι ἐπιτίϑεσθϑαι. ταῦτα ὡς ἔγνω 
᾿Αλέξανδρος, Κοῖνον μὲν τὸν Πολεμοκράτους πέμψας 

ὀπίσω ἐπὶ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμὸν τὰ πλοῖα ὅσα παρ- 
εσκεύαστο αὐτῷ ἐπὶ τοῦ πόρου τοῦ ᾿Ινδοῦ ξυντεμόντα 
κελεύει φέρειν ὡς ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην ποταμόν. καὶ ὅ 

80 ξυνετμήϑη τε τὰ πλοῖα καὶ ἐκομίσϑη αὐτῷ, ὅσα μὲν 
βοαχύτερα διχῇ διατμηϑέντα, αἱ τριακόντοροι δὲ τριχῇ 

14 
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ἐτμήϑησαν, καὶ τὰ τμήματα ἐπὶ ξευγῶν διδκομίσϑη 
ἔστε ἐπὶ τὴν ὄχϑην τοῦ Ὑδάσπου κἀκεῖ ξυμπηχϑέντα 
ναυτικὸν αὖϑις δὴ ὁμοῦ ὥφϑη ἐν τῷ Ὑδάσπῃ. αὐτὸς 
δὲ ἀναλαβὼν ἥν τὲ δύναμιν ἔχων ἧκεν ἐς Τάξιλα 
καὶ πεντακισχιλίους τῶν ᾿Ινδῶν, οὗς Ταξίλης τὲ καὶ 

οἱ ταύτῃ ὕπαρχον ἦγον, ἤει ὡς ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην 
ποταμόν. 

Καὶ ᾿4λέξανδρός τὲ κατεστρατοπέδευσεν ἐπὶ τῇ 
ὄχϑῃ τοῦ Ὑδάσπου, καὶ Πῶρος κατὰ τὴν ἀντιπέρας 

ὄχϑην ὥφϑη ξὺν πάσῃ τῇ στρατιᾷ καὶ τῶν ἐλεφάντων 
τῷ στίφει. ταύτῃ μὲν δὴ ἡ κατεστρατοπεδευκότα 

εἶδεν ᾿4λέξανδρον αὐτὸς μένων ἐφύλαττε τὸν πόρον᾽ 

ὅσα δὲ ἄλλα τοῦ ποταμοῦ εὐπορώτερα, ἐπὶ ταῦτα 
φρουρὰς διαπέμψας καὶ ἡγεμόνας ἐπιστήσας ἑκάστοις 

εἴργειν ἐπενόει [ἀπὸ] τοῦ πόρου τοὺς Μακεδόνας. 
ταῦτα δὲ δρῶντι ᾿4λεξάνδρῳ κινητέα καὶ αὐτῷ ἐδόκει ἡ 
στρατιὰ πολλαχῇ, ὡς τὸν Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι. 
διελὼν δὴ ἐς πολλὰ τὸν στρατὸν τοὺς μὲν αὐτὸς ἄλλῃ 

καὶ ἄλλῃ ἦγε τῆς χώρας τὰ μὲν πορϑῶν ὅσα πολέμια, τὰ 
᾿ δὲ σκοπῶν ὅπῃ εὐπορώτερος αὐτῷ ὁ ποταμὸς φανεῖται, 

τοὺς δὲ, τῶν ἡγεμόνων ἄλλοις [καὶ] ἄλλους ἐπιτάξας, 

καὶ αὐτοὺς πολλαχῇ διέπεμπε. σῖτος δὲ αὐτῷ πάντοϑεν 
ἐκ τῆς ἐπὶ τάδε τοῦ Ὑδάσπου χώρας ἐς τὸ στρατό- 
πεδον ξυνεχομίξετο, ὡς δῆλον εἶναι τῷ Πώρῳ ὅτι 
ἐγνωκὼς εἴη προσλιπαρεῖν τῇ ὄχϑῃ, ἔστε τὸ ὕδωρ τοῦ 
ποταμοῦ μεῖον γενόμενον τοῦ χειμῶνος πολλαχῇ παρα- 
δοῦναί οἱ τὸν πόρον᾽ τά τε πλοῖα αὐτῷ. ἄλλῃ καὶ 
ἄλλῃ παραπλέοντα καὶ αἱ διφϑέραι τῆς κάρφης ἐμπι- 
πλάμεναι καὶ ἡ ὄχϑη πᾶσα πλήρης φαινομένη τῇ μὲν 

ἱππέων, τῇ δὲ πεξῶν, οὐκ εἴα ἠρεμεῖν τὸν Πῶρον, 

οὐδὲ ἔν τι ἐπιλεξάμενον ἐς φυλακὴν ξύμφορον ἐς 

5 

10 

, 

30 

80 
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τοῦτο ἐκ πάντων παρασκχεδυάξεσϑαι. ἄλλως τε ἐν μὲν 4 
τῷ τότε οἱ ποταμοὶ πάντες οἱ ᾿Ινδικοὶ πολλοῦ τὲ 

ὕδατος καὶ ϑολεροῦ ἔρρεον καὶ ὀξέος τοῦ ῥεύματος" 
ἦν γὰρ ὥρα ἔτους ἧ μετὰ τροπὰς μάλιστα (τὰς ἐν 

5 ϑέρει τρέπεται ὁ ἥλιος" ταύτῃ δὲ τῇ ὥρᾳ ὕδατά τὲ 
ἐξ οὐρανοῦ ἀϑρόα τὲ καταφέρεται ἐς τὴν γῆν τὴν 
Ἰνδικὴν καὶ αἱ χιόνες αἱ τοῦ Καυκάσου, ἔνϑενπερ 
τῶν πολλῶν ποταμῶν αἱ πηγαί εἶσι, κατατηχόμδναι 

αὔξουσιν αὐτοῖς τὸ ὕδωρ ἐπὶ μέγα' χειμῶνος δὲ 

ιο ἔμπαλιν ἴσχουσιν ὀλίγον τε γίγνονται καὶ καϑαροὶ 
ἰδεῖν καὶ ἔστιν ὅπου περάσιμοι, πλήν γε δὴ τοῦ 

Ἰνδοῦ καὶ Γάγγου καὶ τυχὸν καὶ ἄλλου του" ἀλλ᾽ ὅ 
γε Ὑδάσπης περατὸς γίνεται. 

Ταύτην οὖν τὴν ὥραν τοῦ ἔτους προσμένειν ἐς 10 

τι τὸ φανερὸν ἔφασκεν, εἰ ἐν τῷ τότε εἴργοιτο᾽ ὁ δὲ 
οὐδὲν μεῖον ἐφεδρεύων ἔμενεν, εἴ πῃ λάϑοι ὑφαρ- 

πάσας ὀξέως τὸν πόρον. ἧ μὲν δὴ αὐτὸς Πῶρος κατ- 

ἐστρατοπεδεύκει πρὸς τῇ ὄχϑῃ τοῦ Ὑδάσπου, ἔγνω 
ἀδύνατος ὧν περᾶσαι ὑπὸ πλήϑους τε τῶν ἐλεφάντων 

40 καὺ ὅτι πολλὴ στρατιὰ καὶ αὐτὴ τεταγμένη τε καὶ 
ἀκριβῶς ὡπλισμένη ἐκβαίνουσιν αὐτοῖς ἐπιϑήσεσϑαι 
ἔμελλεν. οἵ τὲ ἵπποι οὐκ ἂν ἐδόκουν αὐτῷ ἐθελῆσαι 
οὐδὲ ἐπιβῆναι τῆς ὄχϑης τῆς πέραν, προσκειμένων 
σφίσιν εὐθὺς τῶν ἐλεφάντων καὶ τῇ τε ὕψει ἅμα καὶ 

4. τῇ φωνῇ φοβούντων, οὐδ᾽ ἂν ἔτι πρόσϑεν μεῖναι ἐπὶ 
τῶν διφϑερῶν κατὰ τὸν πόρον, ἀλλ᾽ ἐχπηδᾶν γὰρ ἐς τὸ 
ὕδωρ ἀφορῶντες πέραν τοὺς ἐλέφαντας [καὶ] ἔκφρονες 
γιγνόμενοι. κλέψαι οὖν ἐπενόει τὴν διάβασιν ὧδε πράτ- 
των. νύχτωρ παραγαγὼν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τῆς ὄχϑης τοὺς 

80 πολλοὺς τῶν ἱππέων βοήν τε ἐποίει καὶ ἠλαλάξετο 

τῷ ᾿Ενυαλίῳ καὶ τἄλλα ὅσα ἐπὶ διαβάσει συσκευαξο- 

[2 
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μένων ϑόρυβος παντοδαπὸς ἐγίγνετο. καὶ ὃ Πῶρός 
τε ἀντιπαρήδι πρὸς τὴν βοὴν ἐπάγων τοὺς ἐλέφαντας 
καὶ ᾿4λέξανδρος ἐς ἔϑος αὐτὸν τῆς ἀντιπαραγωγῆς 

καϑίστη. ὡς δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦτο ἐγίγνετο καὶ βοὴ 

μόνον καὶ ἀλαλαγμός ἦν, οὐκέτι ὃ Πῶρος μετεκινεῖτο 5 
πρὸς τὰς ἐκδρομὰς τῶν ἱππέων, ἀλλὰ κενὸν γὰρ 
γνοὺς τὸν φόβον κατὰ χώραν ἐπὶ στρατοπέδου ἔμενδ᾽ 

σχοποὶ δὲ αὐτῷ πολλαχοῦ τῆς ὄχϑης καϑεζιδστήκεσαν. 

᾿4λέξανδρος δὲ ὡς ἐξείργαστο αὐτῷ ἄφοβον τὸ τοῦ Πώρου 

εἷς τὰς νυχτερινὰς ἐπιχειρήσεις μηχανᾶταί τι τοιόνδε. το 

ἄχρα ἦν ἀνέχουσα τῆς ὄχϑης τοῦ Ὑδάσπου, ἵνα 
ἐπέχκαμπτεν ὃ ποταμὸς λόγου ἀξίως. αὐτή τὲ δασεῖα 

ἴδη παντοίων δένδρων καὶ κατ᾽ αὐτὴν νῆσος ἐν τῷ 
ποταμῷ ὑλώδης τὲ καὶ ἀστιβὴς ὑπ᾽ ἐρημίας. ταύτην 
καταμαϑὼν τὴν νῆσον καταντικρὺ τῆς ἄκρας, ἀμφότερα τὲ 

ὑλώδη τὰ χωρία καὶ οἷα κρύψαι τῆς διαβάσεως τὴν 
ἐπιχείρησιν, ταύτῃ ἔγνω διαβιβάξειν τὸν στρατόν. 
ἀπέχει δὲ ἥ τε ἄκρα καὶ ἡ νῆσος τοῦ μεγάλου στρατο- 

πέδου ἐς πεντήχοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους. παρὰ 

πᾶσαν δὴ τὴν ὄχϑην φυλακαί τε αὐτῷ καϑεστηκυῖαι 20 

ἧσαν, διαλείπουσαν ὅσον ξύμμετρον ἐς τὸ ξυνορᾶν τε 
ἀλλήλους καὶ κατακούειν εὐπετῶς ὁπόϑεν τι παρ- 
αγγέλλοιτο, καὶ πανταχόϑεν βοαί τὲ νύκτωρ ἐπὶ πολλὰς 
νύχτας ἐγίγνοντο καὶ πυρὰ ἐκαίετο. 

Ἐπειδὴ δὲ ἔγνω ἐπιχειρεῖν τῷ πόρῳ, κατὰ μὲν 5 
τὸ στρατόπεδον φανερῶς αὐτῷ τὰ τῆς διαβάσεως 

παρεδσχευάξετο. καὶ Κρατερὸς ὑπελέλειπτο ἐπὶ στρατο- 
πέδου τήν τὸ αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν χαὶ τοὺς ἐξ 
᾿ραχωτῶν καὶ Παραπαμισαδῶν ἱππέας καὶ τῆς φάλαγ- 
γος τῶν Μακεδόνων τήν τε ᾿ἀλκέτου καὶ τὴν Πολυ- 530 
πέρχοντος τάξιν καὶ τοὺς νομάρχας τῶν ἐπὶ τάδε 
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᾿Ινδῶν καὶ τοὺς ἅμα τούτοις τοὺς πεντακισχιλίους. 

παρηγγέλλετο δὲ Κρατερῷ μὴ πρὶν διαβαίνειν τὸν 

πόρον πρὶν ἀπαλλαγῆναι Πῶρον ξὺν τῇ δυνάμει ὡς 
ἐπὶ σφᾶς ἢ φεύγοντα μαϑεῖν, αὐτοὺς δὲ νικῶντας" 

δἣν δὲ μέρος μέν τι τῆς στρατιᾶς ἀναλαβὼν Πῶρος 
ἐπ’ ἐμὲ ἄγῃ, μέρος δέ τι ὑπολειφϑῇ αὐτῷ ἐπὶ στρατο- 
πέδου καὶ ἐλέφαντες, σὺ δὲ δὴ καὶ ὃς μένειν κατὰ 
χώραν" εἰ δὲ τοὺς ἐλέφαντας ξύμπαντας ἅμα οἷ ἄγοι 

Πῶρος ἐπ’ ἐμέ, τῆς δὲ ἄλλης στρατιᾶς ὑπολείποιτό τι 
ι0 ἐπὶ στρατοπέδου, σὺ δὲ διαβαίνειν σπουδῇ οἱ γὰρ 

ἐλέφαντες μόνοι, ἔφη. ἄποροί εἰσι πρὸς τοὺς ἐχβαί- 
γνοντὰς ἵππους, ἡ δὲ ἄλλη στρατιὰ εὔπορος. 

Ταῦτα μὲν Κρατερῷ ἐνετέλλετο. ἐν μέσῳ δὲ τῆς 12 
νήσου τε καὶ τοῦ μεγάλου στρατοπέδου, ἵνα αὐτῷ 

τι. Κρατερὸς ὑπελέλειπτο, Μελέαγρός τε καὶ Ἄτταλος καὶ 
Γοργίας ξὺν τοῖς μισϑοφόροις ἱππεῦσί τε καὶ πεζοῖς 

ἐτετάχατο᾽ καὶ τούτοις διαβαίνειν παρηγγέλλετο κατὰ 

μέρος, διδλόντας τὸν στρατόν, ὁπότε ξυνεχομένους ἤδη 
ἐν τῇ μάχῃ τοὺς ᾿Ινδοὺς ἴδοιδν. 

9) αἀὐτὸς δὲ ἐπιλεξάμενος τῶν τε ἑταίρων τὸ ἄγημα 
καὶ τὴν Ἡφαιστίωνος ἱππαρχίαν καὶ τὴν Περδίκκου 
τε καὶ Ζημητρίου καὶ τοὺς ἐκ Βάχτρων καὶ Σογδιανῶν 
καὶ τοὺς Σχύϑας ἱππέας καὶ Ζίάας τοὺς ἱπποτοξότας 

καὶ τῆς φάλαγγος τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ τὴν Κλείτου 
ὅτε καὶ Κοίνου τάξιν χαὶ τοὺς τοξότας τὸ καὶ τοὺς 

“γριᾶνας ἦγεν ἀφανῶς πολύ τι ἀπέχων τῆς ὄχϑης, 
τοῦ μὴ καταφανὴς εἶναι ἄγων ἐπὶ τὴν νῆσον καὶ τὴν 
ἄκραν, ἔνϑεν διαβαίνειν αὐτῷ ἦν ἐγνωσμένον. καὶ 8 

ἐνταῦϑα ἐπληροῦντο τῆς νυχτὸς αἱ διφϑέραι τῆς 
80 κάρφης, ἐκ πολλοῦ ἤδη παρενηνεγμέναι, καὶ κατ- 

ερράπτοντο ἐς ἀκρίβειαν. ὕδωρ τὰ ἐξ οὐρανοῦ τῆς 

ἢ» 

ιο 
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νυχτὸς λάβρον ἐπιγίγνεται. ταύτῃ καὶ μᾶλλόν τι ἡ 
παρασκευή τὲ αὐτῷ καὶ ἡ ἐπιχείρησις ἡ ἐς τὴν διά- 
βασιν οὐ φανερὰ κατέστη, τῷ κτύπῳ τῷ ἀπὸ τῶν 
ὅπλων καὶ τῷ ϑορύβῳ τῷ ἀπὸ τῶν παραγγελμάτων 
τῶν τε βροντῶν καὶ τοῦ ὄμβρου ἀντιπαταγούντων. 

4 καὶ τῶν πλοίων δὲ τὰ πολλὰ αὐτῷ ξυντετμημένα παρ- 
εχεχόμιστο ἐς τὸν χῶρον τοῦτον καὶ ἀφανῶς αὖϑις 

ξυμπεπηγμένα ἐν τῇ ὕλῃ ἐκρύπτετο, τά τε ἄλλα καὶ 
αἱ τριακόντοροι. ὑπὸ δὲ τὴν ἕω ὅ τὲ ἄνεμος καὶ ὃ 
ὄμβρος κεκοίμητο. καὶ ἡ μὲν ἄλλη στρατιὰ αὐτῷ ἡ 

ἱππικὴ τῶν διφϑερῶν ἐπιβᾶσα καὶ ὅσους τῶν πεζῶν 
τὰ πλοῖα ἐδέχετο ἐπέρα κατὰ τὴν νῆσον, ὡς μὴ πρόσ- 
ὃὲεν ὀφθϑεῖεν πρὸς τῶν σκοπῶν τῶν ἐκ Πώρου καϑ- 
δἐστηχότων πρὶν παραλλάξαντας τὴν νῆσον ὀλίγον ἔτι 
ἀπέχειν τῆς ὄχϑης. 

18 αὐτὸς δὲ ἐπιβὰς τριακοντόρου ἐπέρα καὶ ἅμα αὐτῷ 

Πτολεμαῖός τε καὶ Περδίκκας καὶ “υσίμαχος οἱ 

σωματοφύλακες καὶ Σόλευκος τῶν ἑταίρων, ὁ βασι- 
λεύσας ὕστερον, καὶ τῶν ὑπασπιστῶν οἱ ἡμίσεες" τοὺς 

16 

δὲ ἄλλους ὑπασπιστὰς ἄλλαν τριακόντοροι ἔφερον. ὡς 530 

δὲ τὴν νῆσον παρήλλαξεν ἡ στρατιά, φανερῶς ἤδη 

ἐπεῖχον τῇ ὄχϑῃ᾽ καὶ οἱ σκχοποὶ κατιδόντες αὐτῶν 

τὴν δρμὴν ὡς ἑκάστοις τάχους οἱ ἵπποι εἶχον ἥλαυνον 
ὡς ἐπὶ τὸν Πῶρον. ἐν τούτῳ δὲ ᾿4λέξανδρος πρῶτος κῷ 

αὐτὸς ἐκβὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων τριακοντόρων 53ψ6 
ἀναλαβὼν ξυνέταττε τοὺς ἀεὶ ἐκβαίνοντας τῶν ἱππέων. 

οἱ γὰρ ἱππεῖς πρῶτον ἐτετάχατο αὐτῷ ἐχβαίνειν" καὶ 
τούτους ἄγων προῇει ἐν τάξει. ἔλαϑε δὲ οὐκ ἐς 
βέβαιον χωρίον ἐκβὰς ἀγνοίᾳ τῶν τόπων, ἀλλὰ ἐς 
νῆσον γὰρ καὶ αὐτὴν μὲν μεγάλην, ἧ δὴ καὶ μᾶλλον 
νῆσος οὖσα ἔλαϑεν, οὐ πολλῷ δὲ ὕδατι πρὸς τοῦ 
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ποταμοῦ ἀποτεμνομένην ἀπὸ τῆς ἄλλης γῆς. καὶ ἅμα 8 

ηὐξήκει τὸ ὕδωρ ὁ ὄμβρος λάβρος τὲ καὶ ἐπὶ πολὺ 
τῆς νυχτὸς κατασχών, ὥστε οὐκ ἐξεύρισκον αὐτῷ οἱ 
ἱππεῖς τὸν πόρον, καὶ δέος ἦν αὖϑις ἄλλου δεῆσαι 

αὐτῷ ἐπὶ τῇ διαβάσει ἴσου τῷ πρώτῳ πόνου. ὡς δὲ 
ἐξευρέϑη ποτὲ ὃ πόρος, ἦγε κατ᾽ αὐτὸν χαλεπῶς" ἦν 
γὰρ τῶν μὲν πεξῶν ὑπὲρ τοὺς μαστοὺς τὸ ὕδωρ ἵναπερ 
τὸ βαϑύτατον αὐτοῦ, τῶν δὲ ἵππων ὅσον τὰς κεφαλὰς 

ὑπερίσχειν τοῦ ποταμοῦ. ὡς δὲ καὶ τοῦτο ἐπεπέρατο 4 

ιο αὐτῷ τὸ ὕδωρ, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας παρήγαγε τό 
τὸ ἄγημα τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἄλλων ἱππαρχιῶν τοὺς 
κρατίστους ἐπιλεξάμενος" τοὺς δὲ ἱπποτοξότας τῆς πάσης 

ἵππου προέταξε᾽ τῶν δὲ πεξῶν πρώτους μὲν τοὺς 
ὑπασπιστὰς τοὺς βασιλικούς, ὧν ἡγεῖτο Σέλεξυκος, ἐπ- 

15 ἔταξε τῇ ἵππφ᾽ ἐπὶ δὲ τούτοις τὸ ἄγημα τὸ βασιλικόν" 
ἐχομένους δὲ τούτων τοὺς ἄλλους ὑπασπιστάς, ὡς 
ἑχάστοις αἱ ἡγεμονίαι ἐν τῷ τότε ξυνέβαινον" κατὰ δὲ 

τὰ ἄκρα τῆς φάλαγγος οἱ τοξόται αὐτῷ καὶ οἱ ᾿ἀγριᾶνες 
[καὶ] οἱ ἀκοντισταὶ ἑκατέρωϑεν ἐπέστησαν. 

40 Οὕτως ἐχτάξας τὸν μὲν πεξὸν στρατὸν ἐν κόσμῳ 14 

βάδην ἕπεσϑαι ἐκέλευσεν, οὐ πολὺ ἀποδέοντας τῶν 

ἑξακισχιλίων" αὐτὸς δέ, ὅτι κρατεῖν ἐδόκει τῇ ἵππῳ, 
τοὺς ἱππέας μόνους ἀναλαβὼν σπουδῇ ἡγεῖτο, ὄντας 
ἐς πεντακισχιλέους. Ταύρωνι δὲ τῷ τοξάρχῃ προσ- 

45 ἕταξε τοὺς τοξότας ἐπάγειν τῇ ἵππῳ καὶ αὐτοὺς σπουδῇ. 

γνώμην δὲ ἐπεποίητο, ὡς εἰ μὲν προσμίέξειαν αὐτῷ οἱ 3 
ἀμφὶ τὸν Πῶρον ξὺν τῇ δυνάμει ἁπάσῃ, ἢ κρατήσειν 
αὐτῶν οὐ χαλεπῶς τῇ ἵππῳ προσβαλὼν ἢ ἀπομαχεῖσϑαί 
γ8 ἔστε τοὺς πεζοὺς ἐν τῷ ἔργῳ ἐπιγενέσϑαι" εἰ δὲ 

80 πρὸς τὴν τόλμαν τῆς διαβάσεως ἄτοπον γενομένην οἱ 
ἸΙΙνδοὴὺ ἐκπλαγέντες φεύγοιεν, οὐ πόρρωϑεν ἔξεσϑαι 
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αὐτῶν κατὰ τὴν φυγήν, ὡς πλείονα ἐν τῇ ἀποχωρήσει τὸν 
φόνον γενόμενον ὀλίγον ἔτι ὑπολείπεσϑαι αὐτῷ τὸ ἔργον. 

8 Δριστόβουλος δὲ λέγει τὸν Πώρου παῖδα φϑάσαι 
ἀφικόμενον σὺν ἅρμασιν ὡς ἑξήκοντα πρὶν τὸ ὕστε- 

ρον ἐκ τῆς νήσου τῆς μικρᾶς περᾶσαι ᾿4λέξανδρον᾽ 5 
καὶ τοῦτον δυνηϑῆναι ἂν εἶρξαι ᾿4λέξανδρον τῆς 
διαβάσεως χαλεπῶς καὶ μηδενὸς εἴργοντος. περαιω- 

ϑέντα, εἴπερ οὖν καταπηδήσαντες οἱ ᾿Ινδοὺ ἐκ τῶν 
ἁρμάτων προσέκειντο τοῖς. πρώτοις τῶν ἐκβαινόντων" 
ἀλλὰ παραλλάξαι γὰρ ξὺν τοῖς ἅρμασι καὶ ἀκίνδυνον τὸ 
ποιῆσαι ᾿Αλεξάνδρῳ τὴν διάβασιν. καὶ ἐπὶ τούτους 
ἀφεῖναν ᾿4λέξανδρον τοὺς ἱπποτοξότας, καὶ τραπῆναι 

4 αὐτοὺς οὐ χαλεπῶς, πληγὰς λαμβάνοντας. οἱ δὲ καὶ 

μάχην λέγουσιν ἐν τῇ ἐχβάσει γενέσϑαι τῶν ᾿Ινδῶν 
τῶν ξὺν τῷ παιδὶ τῷ Πώρου ἀφιγμένων πρὸς ᾿4λέξ-- τ5 
ανδρόν τὲ καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἱππέας. καὶ γὰρ καὶ 
ἀφικέσϑαι ξὺν μείξονι δυνάμει τὸν Πώρου παῖδα, καὶ 
αὐτόν τε ᾿4λέξανδρον τρωϑῆναν πρὸς αὐτοῦ καὶ τὸν 
ἵππον αὐτοῦ ἀποθανεῖν τὸν Βουκεφάλαν, φίλτατον 

᾿4λεξάνδρῳ ὄντα τὸν ἵππον, καὶ τοῦτον τρωϑέντα ὑπὸ τ:0 
Ῥίοϊοιι, ρῦ παιδὸς τοῦ Πώρου. ἀλλὰ Πτολεμαῖος ὁ “Μάγου, 

ὅ ὅτῳ καὶ ἐγὼ ξυμφέρομαι, ἄλλως λέγει. ἐκπεμφϑῆναι 
μὲν γὰρ τὸν παῖδα ὑπὸ τοῦ Πώρου λέγει καὶ οὗτος, 
ἀλλ: οὐχ ἕξήκοντα μόνα ἅρματα ἄγοντα. οὐδὲ γὰρ 
εἰκὸς Πῶρον ἀκούσαντα ἐχ τῶν σκοπῶν, ὅτι. δὴ ἢ 535 

᾿ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος διαβέβηκεν τοῦ Ὑδάσπου τὸν πόρον 

ἢ μέρος γέ τι τῆς στρατιᾶς, ξὺν ἑξήκοντα δρμασι 

86 μόνοις ἐκπέμψαι τὸν αὑτοῦ παῖδα᾽ ἃ δὴ ὡς μὲν ἐπὶ 
κατασχοπὴν ἐκπεμπόμενα πολλά τὸ καὶ οὐκ δὔξωνα ἐῤ 

τὴν ἀποχώρησιν ἦν, ὡς δὲ εἷς τὸ εἶρξαί τε τοὺς οὕπω 30 
πεπερακότας τῶν πολεμίων καὶ τοῖς ἤδη ἐχκβεβηκόσιν 
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ἐπυϑέσϑαι οὐδαμῇ ἀξιόμαχα. ἀλλὰ δισχιλίους γὰρ 
λέγει ἱππέας ἄγοντα ἀφικέσϑαι τοῦ Πώρου τὸν παῖδα, 
ἅρματα δὲ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι" φϑάσαι δὲ περάσαντα 
᾿Αλέξανδρον καὶ τὸν ἐκ τῆς νήσου τὸν τελευταῖον 

δ πόρον. 

Καὶ ἐπὶ τούτους τὰ μὲν πρῶτα ἐκπέμψαι ᾿4λέξ- 1ῦ 
ανδρον καὶ οὗτος λέγει τοὺς ἱπποτοξότας, αὐτὸν δὲ 
ἄγειν τοὺς ἱππέας" προσάγειν γὰρ οἷηϑῆναι Πῶρον 
ξὺν τῇ πάσῃ δυνάμει’ τὴν δὲ ἵππον ταύτην προ- 

10 τεταγμένην αὐτῷ προπορεύεσϑαι πρὸ τοῦ ἄλλου στρατοῦ. 

ὡς δὲ κατέμαϑεν ἀτρεκῶς τὸ πλῆϑος τὸ τῶν ᾿Ινδῶν, 5 
ἐνταῦϑα δὴ ὀξέως ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς ξὺν τῇ ἀμφ᾽ αὐτὸν 

ἵἴππῳφ᾽ τοὺς δὲ ἐγκλῖναι, ὡς ᾿4λέξανδρόν τὲ αὐτὸν 
κατεῖδον καὶ τὸ στῖφος ἀμφ᾽ αὐτὸν τῶν ἱππέων οὐκ 
ἐπὶ μετώπου, ἀλλὰ κατ᾽ ἴλας ἐμβεβληκός. καὶ τούτων 

ἱππέας μὲν πεσεῖν ἐς τετρακοσίους, πεσεῖν δὲ καὶ τοῦ 

Πώρου τὸν παῖδα' τὰ δὲ ἅρματα αὐτοῖς ἵπποις 

ἁλῶναι ἔν τε τῇ ἀποχωρήσει βαρέα γενόμενα καὶ ἐν 
αὐτῷ τῷ ἔργῳ ὑπὸ πηλοῦ ἀχρεῖα. 

40 Πῶρος δέ, ὡς αὐτῷ ὅσοι ἱππεῖς ἐκ τῆς φυγῆς 8 

διεσώξοντο ᾿4λέξανδρόν τε αὐτὸν πεπερακότα ξὺν τῇ 
στρατιᾷ ἐς τὸ καρτερώτατον καὶ τὸν παῖδα ἐν τῇ 
μάχῃ τετελευτηχότα ἤγγειλαν, ἐγίγνετο μὲν καὶ ὡς 
ἀμφίβολος τῇ. γνώμῃ. ὅτι καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ καταντιχρὺ 

46 τοῦ μεγάλου στρατοπέδου οἱ ξὺν Κρατερῷ ὑπολελειμ- 
μένοι ἐπιχειροῦντες τῇ διαβάσει ἐφαίνοντο εἵλετο δ᾽ 4 
οὖν ἐπ’ αὐτὸν ᾿4λέξανδρον ἐλάσας ξὺν τῇ στρατιᾷ 

πάσῃ πρὸς τὸ καρτερώτατόν τε τῶν Μακεδόνων καὶ 
αὐτὸν τὸν βασιλέα διαγωνίσασϑαι. ἀλλὰ καὶ ὡς ὀλίγους 

2. τῶν ἐλεφάντων σὺν οὐ πολλῇ στρατιᾷ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
στρατοπέδου ἀπέλιπεν, ὡς φοβεῖν ἀπὸ τῆς ὄχϑης τοὺς 

1 
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ξὺν Κρατερῷ ἱππέας. αὐτὸς δὲ τήν τὸ ἵππον ἀναλαβὼν 
πᾶσαν, ἐς τετρακισχιλίους ἱππέας, καὶ τὰ ἄρματα πάντα, 
τριακόσια ὄντα, καὶ τῶν ἐλεφάντων διακοσίους καὶ 
τῶν πεξῶν ὅ τι περ ὄφελος, ἐς τρισμυρίους, ἥλαυνεν 
ὡς ἐπ’ ᾿Δλέξανδρον. ὡς δὲ ἐνέτυχε χωρίῳ, ἵνα οὐ κ 
πηλὸς αὐτῷ ἐφαίνετο, ἀλλὰ ὑπὸ ψάμμου γὰρ ξύμπαν 
ἦν ἄπεδον καὶ στερεὸν ἐς τὰς ἐφόδους τε καὶ ἀνα- 
στροφὰς τῶν ἵππων, ἐνταῦϑα ἔτασσε τὴν στρατιάν, 

πρώτους μὲν τοὺς ἐλέφαντας ἐπὶ μετώπου, διέχοντα 
ἐλέφαντα ἐλέφαντος οὐ μεῖον πλέϑρου, ὡς πρὸ πάσης τὸ 
τὲ τῆς φάλαγγος τῶν πεξῶν παραταϑῆναι αὐτῷ τοὺς 
ἐλέφαντας ἐπὶ μετώπου καὶ φόβον πάντῃ παρέχειν 
τοῖς ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον ἱππεῦσιν. ἄλλως τε οὐδὲ ἠξίου 
ἐς τὰ διαλείποντα τῶν ἐλεφάντων τολμῆσαι ἄν τινα 

ὥσασϑαι τῶν πολεμίων, οὔτε ξὺν ἵπποις διὰ τὸν φόβον 15 
τῶν ἵππων, πεξούς τε ἔτι μεῖον᾽ κατὰ στόμα τε γὰρ 

ἂν πρὸς τῶν ὁπλιτῶν προσβαλλόντων εἴργεσϑαι καὶ 

καταπατηϑήσεσϑαι ἐπιστρεψάντων ἐπ’ αὐτοὺς τῶν 

ἐλεφάντων. ἐπὶ τούτοις δὲ οἱ πεζοὶ αὐτῷ ἐτετάχατο, 
οὐκ ἴσον τὸ μέτωπον τοῖς θηρίοις ἐπέχοντες, ἀλλ᾽ ἐν :0 
δευτέρῳ μετώπῳ μετὰ τοὺς ἐλέφαντας, ὅσον ἐς τὰ 

διαλείποντα ἐπ᾽ ὀλίγον ἐμβεβλῆσϑαι τοὺς λόχους. ἦσαν 
δὲ αὐτῷ καὶ κατὰ τὰ κέρατα ἔτι ὑπὲρ τοὺς ἐλέφαντας 
πεζοὶ ἐφεστηκότες, ἑκατέρωθεν δὲ τῶν πεζῶν ἡ ἵππος 
αὐτῷ ἐτέταχτο καὶ πρὸ ταύτης τὰ ἅρματα ἑκατέρωθϑεν. 365 

1. «Ἄζὅὕτη μὲν ἡ Πώρου τάξις ἦν. ᾿4λέξανδρος δὲ ὡς 
ἤδη καϑεώρα τοὺς ᾿Ινδοὺς ἐκτασσομένους, ἐπέστησε 
τοὺς ἱππέας τοῦ πρόσω. ὡς ἀναλαμβάνειν τῶν πεζῶν 
τοὺς ἀεὶ προσάγοντας. ὡς δὲ καὶ ἡ φάλαγξ αὐτῷ 
δρόμῳ συνάψασα ὁμοῦ ἤδη ἦν, ὁ δὲ οὐκ εὐθὺς ἐκτάξας 530 
ἐπῆγεν, ὡς μὴ καματηρούς τε καὶ πνευστιῶντας ἀκμῆσε 
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παραδοῦναι τοῖς βαρβάροις, ἀλλὰ ἐς κύκλους παρ- 
ἱππεύων ἀνέπανε τοὺς πεξοὺς ἔστε καταστῆναι αὐτοῖς 

τὸν ϑυμόν. ὡς δὲ τὴν τάξιν κατεῖδε τῶν ᾿Ινδῶν, κατὰ 

μέσον μέν, ἵνα οἱ ἐλέφαντες προεβέβληντο καὶ πυκνὴ 

6 ἡ φάλαγξ κατὰ τὰ διαλείποντα αὐτῶν ἐπετέτακτο, οὐκ 

ἔγνω προάγειν, αὐτὰ ἐκεῖνα ὀκνήσας ἅπερ ὁ Πῶρος 
τῷ λογισμῷ ξυνϑεὶς ταύτῃ ἔταξεν. ἀλλὰ αὐτὸς μὲν 

ἅτε ἱπποκρατῶν τὴν πολλὴν τῆς ἵππου ἀναλαβὼν ἐπὶ 
τὸ εὐώνυμον κέρας τῶν πολεμέων παρήλαυνεν, ὡς 

ιο ταύτῃ ἐπιϑησόμενος. Κοῖνον δὲ πέμπει ὡς ἐπὶ τὸ 8 
δεξιόν, τὴν Ζημητρίου καὶ τὴν αὑτοῦ ἔχοντα ἱππαρχίαν, 
κελεύσας, ἐπειδὰν τὸ κατὰ σφᾶς στῖφος τῶν ἱππέων 
ἰδόντες οἱ βάρβαροι ἀντιπαριππεύωσιν, αὐτὸν κατόπιν 

ἔχεσθαι αὐτῶν᾽ τῶν πεζῶν δὲ τὴν φάλαγγα Σελεύκῳ 

16 καὺ Αντιγένει καὶ Ταύρωνι προσέταξεν ἄγειν, μὴ 
πρόσϑεν δὲ ἅἄπτεσϑαι τοῦ ἔργου πρὶν ὑπὸ τῆς ἵππου 
τῆς ἀμφ᾽ αὑτὸν τεταραγμένην τήν τε φάλαγγα τῶν 

πεξῶν καὶ τοὺς ἱππέας κατίδωσιν. 

Ἤδη τὸ ἐντὸς βέλους ἐγίγνετο καὶ ἐφῆκεν ἐπὶ τὸ 4 
40 κέρας τὸ δὐώνυμον τῶν ᾿Ινδῶν τοὺς ἱπποτοξότας, 

ὄντας ἐς χιλέους, ὡς ταράξαι τοὺς ταύτῃ ἐφεστηκότας 

τῶν πολεμίων τῇ πυκνότητί τε τῶν τοξευμάτων καὶ 

τῶν ἵππων τῇ ἐπελάσει. καὶ αὐτὸς δὲ τοὺς ἑταίρους 

ἔχων τοὺς ἱππέας παρήλαυνεν ὀξέως ἐπὶ τὸ εὐώνυμον 

40 τῶν βαρβάρων, κατὰ κέρας ἔτι τεταραγμένοις ἐμβαλεῖν 

σπουδὴν ποιούμενος, πρὶν ἐπὶ φάλαγγος ἐκταϑῆναι 
αὐτοῖς τὴν ἵππον. 

Ἔν τούτῳ δὲ οἵ τε ᾿Ινδοὶ τοὺς ἱππέας πάντοϑεν 17 

ξυναλίσαντες παρίππευον ᾿4λεξάνδρῳ ἀντιπαρεξάγοντες 
80 τῇ ἐλάσει, καὶ οἱ περὶ Κοῖνον, ὡς παρήγγελτο, κατόπιν 

αὐτοῖς ἐπεφαίνοντο. ταῦτα ξυνιδόντες οἱ ᾿Ινδοὶ ἀμφί- 

κῷ 
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στομον ἠναγκάσϑησαν ποιῆσαι τὴν τάξιν τῆς ἵππου, 

τὴν μὲν ὡς ἐπ᾽ ᾿Δλέξανδρον τὴν πολλήν τὰ καὶ 
κρατίστην, οἱ δὲ ἐπὶ Κοῖνόν τε καὶ τοὺς ἅμα τούτῳ 

ἐπέστρεφον. τοῦτό τὸ οὖν εὐθὺς ἐτάραξε τὰς τάξεις 

τε καὶ τὰς γνώμας τῶν ᾿Ινδῶν καὶ ᾿4λέξανδρος ἰδὼν 

τὸν καιρὸν ἐν αὐτῇ τῇ ἐπὶ ϑάτερα ἐπιστροφῇ τῆς 
ἵππου ἐπιτίϑεται τοῖς καϑ'΄ αὑτόν, ὥστε οὐδὲ τὴν 
ἐμβολὴν ἐδέξαντο τῶν ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον ἱππέων οἱ 
Ἰνδοί, ἀλλὰ κατηρ[ρ]άχϑησαν ὥσπερ εἰς τεῖχός τι φίλιον 

τοὺς ἐλέφαντας. καὶ ἐν τούτῳ οἱ ἐπιστάται τῶν ἐλε- 

φάντων ἀντεπῆγον τῇ ἵππῳ τὰ ϑηρία, καὶ ἡ φάλαγξ 

αὐτὴ τῶν Μακεδόνων ἀντεπηει πρὸς τοὺς ἐλέφαντας, 

ἔς τε. τοὺς ἐπιβάτας αὐτῶν ἀκοντίζοντες καὶ αὐτὰ τὰ 

ϑηρία περισταδὸν πάντοϑεν βάλλοντες. καὶ ἦν τὸ 
ἔργον οὐδενὶ τῶν πῤόσϑεν ἀγώνων ἐοικός" τά τε γὰρ 
ϑηρία ἐπεκϑέοντα ἐς τὰς τάξεις τῶν πεξῶν, ὅπῃ 

ἐπιστρέψειεν, ἐκεράϊξε καίπερ πυκνὴν οὖσαν τὴν τῶν 

Μακεδόνων φάλαγγα, καὶ οἱ ἱππεῖς οἱ τῶν ᾿Ινδῶν 
᾿ τοῖς πεζοῖς ἰδόντες ξυνεστηκὸς τὸ ἔργον ἐπιστρέψαντες 
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αὖϑις καὶ αὐτοὶ ἐπήλαυνον τῇ ἵππῳ. ὡς δὲ πάλιν 

ἐκράτησαν αὐτῶν οἱ ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον τῇ τε ῥώμῃ καὶ 
τῇ ἐμπειρίᾳ πολὺ προέχοντες, ὡς (ἐπὶ) τοὺς ἐλέφαντας 

αὖϑις κατειλήϑησαν. καὶ ἐν τούτῳ πᾶσα ἡ ἵππος 
᾿4λεξάνδρῳ ἐς μίαν ἴλην ἤδη ξυνηγμένη, οὐκ ἐκ παρ- 
αγγέλματος, ἀλλὰ ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῷ ἐς τήνδε τὴν 
τάξιν καταστᾶσα, ὅπῃ προσπέδοι τῶν ᾿Ινδῶν ταῖς 
τάξεσι, ξὺν πολλῷ φόνῳ ἀπελύοντο. καὶ ἐς στενὸν 
ἤδη κατειλημ[μ]ένων τῶν ϑηρίων οὐ μείω πρὸς αὐτῶν 

οἱ φίλιοι ἥπερ οἱ πολέμιοι ἐβλάπτοντο ἐν ταῖς ἐπιστρο- 
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φαῖς τε καὶ τοῖς ὠϑισμοῖς καταπατούμενοι. τῶν τ 80 

οὖν ἱππέων, οἷα δὴ ἐν στενῷ περὶ τοὺς ἐλέφαντας 
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εἱλουμένων, πολὺς φόνος ἐγίγνετο καὶ οἱ ἡγεμόνες 

τῶν ἐλεφάντων οἱ πολλοὶ κατηκοντιόσμένοι ἦσαν, καὶ 
αὐτοὶ οἱ ἐλέφαντες τὰ μὲν τιτρωσκχόμδνοι, τὰ δὲ ὑπό 

τε τῶν πόνων καὶ ἐρημίᾳ ἡγεμόνων οὐκέτι διακεχρι- 
δ μένοι ἐν τῇ μάχῃ ἧσαν, ἀλλ᾽ οἷα δὴ ὑπὸ τοῦ κακοῦ 
ἔχφρονες φιλίσις τε ὁμοῦ καὶ πολεμίοις προσφερόμενοι 

πάντα τρόπον ἐξώϑουν τὰ καὶ κατεπάτουν καὶ κατ- 
ἕκαινον. ἀλλ᾽ οἱ μὲν Μακεδόνες, ἅτε ἐν εὐρυχωρίᾳ 
τε καὶ κατὰ γνώμην τὴν σφῶν προσφερόμενοι τοῖς 

10 ϑηρίοις, ὕπῃ μὲν ἐπιφέροιντο εἶκον, ἀποστραφέντων 

δὲ εἴχοντο ἐσακοντίξοντες" οἱ δὲ ᾿Ινδοὶ ἐν αὐτοῖς 

ἀναστρεφόμενοι τὰ πλείω ἤδη πρὸς ἐκείνων ἐβλάπτοντο. 
ὡς δὲ χαματηρά τε ἦν τὰ ϑηρία καὶ οὐκέτι αὐτοῖς 
ἐρρωμέναι αἱ ἐκδρομαὶ ἐγίγνοντο, ἀλλὰ συριγμῷ μόνον 

15 διαχρώμενα ὥσπερ αἱ πρύμναν κρουόμεναι νῆες ἐπὶ 
πόδα ὑπεχώρουν, αὐτὸς μὲν ᾿4λέξανδρος περιβάλλει 
ἐν κύχλῳ τὴν ἵππον τῇ πάσῃ τάξει, τοὺς πεζοὺς δὲ 

ξυνασπίδσαντας ὡς ἐς πυχνοτάτην ξύγκλεισιν ἐπάγειν 
τὴν φάλαγγα ἐσήμηνε. καὶ οὕτως οἱ μὲν ἱππεῖς τῶν 

40 Ινδῶν πλὴν ὀλίγων κατεκόπησαν ἐν τῷ ἔργῳ᾽ ἐκχό- 
πτοντο δὲ καὶ οἱ πεζοὶ πανταχόϑεν ἤδη προσδχειμένων 

σφίσι τῶν Μακεδόνων. καὶ ἐν τούτῳ ἵνα διέσχεν ἡ 
ἵππος ἡ ̓ 4λεξάνδρου ἐς φυγὴν πάντες ἐπεστράφησαν. 

Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ Κρατερός τε καὶ οἱ ἄλλοι ὅσον 
46 τῆς στρατιᾶς [τε] τῆς ᾿4λεξάνδρου ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ τοῦ 
Ὑδάσπου ὑπολελειμμένοι ἡγεμόνες ἦσαν, ὡς νικῶν- 
τὰ λαμπρῶς κατεῖδον ᾿4λέξανδρον, ἐπέρων καὶ αὐτοὶ 
τὸν πόρον. καὶ οὗτοι οὐ μείονα τὸν φόνον ἐν τῇ 
ἀποχωρήσει τῶν ᾿Ινδῶν ἐποίησαν, ἀκμῆτες ἀντὶ κεκμη- 

80 κότων τῶν ἀμφ᾽ ᾿᾽4λέξανδρον ἐπιγενόμενοι τῇ διώξει 
᾿ἀπέϑανον δὲ τῶν ᾿Ινδῶν πεζοὶ μὲν ὀλίγον ἀπο- 
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δέοντες τῶν δισμυρίων. ἱππεῖς δὲ ἐς τρισχιλίους, τὰ 
δὲ ἅρματα ξύμπαντα κατεκόπη" καὶ Πώρου δύο παῖδες 
ἀπέϑανον καὶ Σπιτάκης ὃ νομάρχης τῶν ταύτῃ ᾿Ινδῶν 
καὶ τῶν ἐλεφάντων καὶ ἁρμάτων οἱ ἡγεμόνες καὶ οἱ 

ἱππάρχαν καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς στρατιᾶς τῆς Πώρου ε 
ξύμπαντες..... ἐλήφϑησαν δὲ καὶ οἱ ἐλέφαντες, ὅσοι 

γε αὐτῶν μὴ αὐτοῦ ἀπέϑανον. τῶν δὲ ἀμφ᾽ ᾿4λέξ- 
ανδρον πεζοὶ μὲν ἀπὸ ἑξακισχιλίων τῶν ἐν τῇ πρώτῃ 
προσβολῇ γενομένων ἐς ὀγδοήκοντα μάλιστα ἀπέϑανον" 

ἱππεῖς δὲ τῶν μὲν ἱπποτοξοτῶν, οἱ δὴ καὶ πρῶτοι τοῦ 10 
ἔργου ἥψαντο, δέκα᾽ τῆς δὲ ἑταιρικῆς ἵππου ἀμφὶ τοὺς 
εἴχοσι' τῶν δὲ ἄλλων ἱππέων ὡς διακόσιοι. 

Πῶρος δὲ μεγάλα ἔργα ἐν τῇ μάχῃ ἀποδειξάμενος 
μὴ ὅτι στρατηγοῦ, ἀλλὰ καὶ στρατιώτου γενναίου, ὡς 

τῶν τὲ ἱππέων τὸν φόνον κατεῖδε καὶ τῶν ἐλεφάντων 10 
τοὺς μὲν αὐτοῦ πεπτωκότας, τοὺς δὲ ἐρήμους τῶν 

ἡγεμόνων λυπηροὺς πλανωμένους, τῶν δὲ πεξῶν αὐτῷ 

οἱ πλείους ἀπολώλεσαν, οὐχ ἧπερ Ζαρεῖος ὃ μέγας 
βασιλεὺς ἐξάρχων τοῖς ἀμφ᾽ αὑτὸν τῆς φυγῆς ἀπεχώρει. 
ἀλλὰ ἔστε γὰρ ὑπέμενέ τι τῶν ᾿Ινδῶν ἐν τῇ μάχῃ 90 
ξυνεστηκός, ἐς τοσόνδε ἀγωνιδάμενος, τετρωμένος δὲ τὸν 

δεξιὸν ὧμον, ὃν δὴ γυμνὸν μόνον ἔχων ἐν τῇ μάχῃ ἀν- 
ἐστρέφετο (ἀπὸ γὰρ τοῦ ἄλλου σώματος ἤρκει αὐτῷ τὰ 

βέλη ὃ ϑώραξ περιττὸς ὧν κατά τὸ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν 

ἁρμονίαν, ὡς ὕστερον καταμαϑεῖν ϑεωμένοις ἦν), τότε 326 
δὴ καὶ αὐτὸς ἀπεχώρει ἐπιστρέψας τὸν ἐλέφαντα. καὶ 
᾿Αλέξανδρος μέγαν τε αὐτὸν καὶ γενναῖον ἄνδρα ἰδὼν 

ἐν τῇ μάχῃ σῶσαι ἐπεθύμησε. πέμπει δὴ παρ᾽ αὐτὸν 
πρῶτα μὲν Ταξίλην τὸν ᾿Ινδόν᾽ καὶ Ταξίλης προσ- 
ἱππεύσας ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἀσφαλὲς ἐφαίνετο τῷ ἐλέφαντι 50 
ὃς ἔφερε τὸν Πῶρον ἐπιστῆσαί τε ἠξίου τὸ ϑηρίον, 



18, 8 --- 19, 8. 220 

οὐ γὰρ εἶναί οἱ ἔτι φεύγειν, καὶ ἀκοῦσαι τῶν παρ᾽ 
᾿Αλεξάνδρου λόγων. ὁ δὲ ἰδὼν ἄνδρα ἐχϑρὸν ἐκ] 
παλαιοῦ τὸν Ταξίλην ἐπιστρέψας ἀνήγετο ὡς ἀκοντί- 
σων᾽ καὶ ἂν καὶ κατέκανε τυχόν, εἰ μὴ ὑποφϑάσας 

κα ἐκεῖνος ἀπήλασεν ἀπὸ τοῦ Πώρου πρόσω τὸν ἵππον. 
᾿Αλέξανδρος δὲ οὐδὲ ἐπὶ τῷδε τῷ Πώρῳ χαλεπὸς ἐγέ- 

ψετο, ἀλλ ἄλλους τὸ ἐν μέρει ἔπεμπε καὶ δὴ καὶ 

Μερόην ἄνδρα ᾿Ινδόν, ὅτι φίλον εἶναι ἐκ παλαιοῦ τῷ 
Πώρῳ τὸν Μερόην ἔμαϑεν. Πῶρος ὃὲ ὡς τὰ παρὰ 

ιοτοῦ Μερόου ἤκουσε καὶ ἐκ τοῦ δίψους ἅμα ἐκρατεῖτο, 
ἐπέστησέ τε τὸν ἐλέφαντα καὶ κατέβη ἀπ᾽ αὐτοῦ" ὡς 
δὲ ἔπιέ τε καὶ ἀνέψυξεν, ἄγειν αὑτὸν σπουδῇ ἐκέλευσεν 

παρὰ ᾿4λέξανδρον. 
Καὶ ὁ μὲν ἥγετο᾽ ᾿4λέξανδρος δὲ ὡς προσάγοντα 19 

15 ἐπύϑετο, προσιππεύσας πρὸ τῆς τάξεως ξὺν ὀλίγοις 

τῶν ἑταίρων ἀπαντᾷ τῷ Πώρῳ" καὶ ἐπιστήσας τὸν 
ἵππον τό τε μέγεϑος ἐθαύμαξεν, ὑπὲρ πέντε πήχεις 
μάλιστα ξυμβαῖνον, καὶ τὸ κάλλος τοῦ Πώρου καὶ ὅτι 

οὐ δεδουλωμένος τῇ γνώμῃ ἐφαίνετο, ἀλλ᾽ ὥσπερ (ἂνν 
40 ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἀνδρὶ ἀγαϑῷ προσέλϑοι ὑπὲρ βασιλείας 

τῆς αὑτοῦ πρὸς βασιλέα ἄλλον καλῶς ἠγωνισμένος. 
ἔνϑα δὴ ᾿4λέξανδρος πρῶτος προσειπὼν αὐτὸν λέγειν 2 
ἐκέλευσεν ὅ τι οἱ γενέσϑαι ἐθέλοι. Πῶρον δὲ ἀπο- 

κρίνασϑαι λόγος ὅτι" βασιλικῶς μοι χρῆσαι, ὦ ᾿4λέξ- 
46 ανδρε. καὶ ᾿4λέξανδρος ἡσϑεὶς τῷ λόγῳ, τοῦτο μὲν 

ἔσται σοι, ἔφη, ὦ Πῶρε, ἐμοῦ ἕνεκα σὺ δὲ σαυτοῦ 
ἕνεκα ὅ τι σοὶ φίλον ἀξίου. ὁ δὲ πάντα ἔφη ἐν τούτῳ 
ἐνεῖναι. καὶ ᾿4λέξανδρος τούτῳ ἔτι μᾶλλον τῷ λόγῳ 
ἡσϑεὶς τήν τε ἀρχὴν τῷ Πώρῳ τῶν τε αὐτῶν ᾿Ινδῶν 

0 ἔδωκεν καὶ ἄλλην ἔτι χώραν πρὸς τῇ πάλαι οὔσῃ 
πλείονα τῆς πρόσϑεν προσέϑηκεν᾽ καὶ οὕτως αὐτός 

ΑΒΕΙΑΝῚ ΑΧΑΒΑΒΙΒ θἃ. ΒΟΟΒ. Εἰ. χοΐθου. 1ὅ 
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τε βασιλικῶς κεχρημένος ἦν ἀνδρὶ ἀγαθῷ καὶ ἐκείνῳ 
ἐκ τούτου ἐς ἅπαντα πιστῷ ἐχρήσατο. τοῦτο τὸ τέλος 
τῇ μάχῃ τῇ πρὸς Πῶρόν τὸ καὶ τοὺς ἐπέχεινα τοῦ 
Ὑδάσπου ποταμοῦ ᾿Ινδοὺς ᾿Δ4λεξάνδρῳ ἐγένετο ἐπ᾽ 
ἄρχοντος ᾿4ϑηναίοις Ἡγήμονος μηνὸς Μουνυχιῶνος. 

Ἵνα δὲ ἡ μάχη ξυνέβη καὶ ἔνϑεν ὁρμηϑεὶς ἐπέ- 
ρασε τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν πόλεις ἔχτισεν ᾿4λέξανδρος. 

καὶ τὴν μὲν Νίκαιαν τῆς νίκης τῆς κατ᾽ ᾿Ινδῶν ἐπώ- 
νυμον ὠνόμασε, τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου τοῦ 
Βουκεφάλὰ τὴν μνήμην, ὃς ἀπέϑανεν αὐτοῦ, οὐ βληϑεὶς το 
πρὸς οὐδενός, ἀλλὰ ὑπὸ καύματος τε καὶ ἡλικίας (ἦν 
γὰρ ἀμφὶ τὰ τριάκοντα ἔτη) καματηρὸς γενόμενος, 
πολλὰ δὲ πρόσϑεν ξυγχκαμών τε καὶ συγκινδυνεύσας 

᾿4λεξάνδρῳ, ἀναβαινόμενός τε πρὸς μόνου ᾿4λεξάνδρου 
[ὁ Βουκεφάλας οὗτος], ὅτι τοὺς ἄλλους πάντας ἀπηξίου 1 

ἀμβάτας, καὶ μεγέϑει μέγας καὶ τῷ ϑυμῷ γενναῖος. 

σημεῖον δέ οἱ ἦν βοὸς κεφαλὴ ἐγκεχαραγμένη, ἐφ᾽ 
ὅτῳ καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν" οἱ δὲ 
λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, μέλας 
ὧν αὐτός, ἐς βοὸς κεφαλὴν μάλιστα εἰκασμένον. οὗτος 530 
ὁ ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο ᾿4λεξάνδρῳ, 
καὶ ᾿4λέξανδρος προεχήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν πάντας 

ἀποκτενεῖν Οὐξίους, εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ τὸν ἵππον" 

καὶ ἀπήχϑη εὐθὺς ἐπὶ τῷ κηρύγματι. τοσήδε μὲν 
σπουδὴ ᾿4λεξάνδρῳ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἦν, τόσος δὲ ᾿4λεξάνδρου 9: 
φόβος τοῖς βαρβάροις. καὶ ἐμοὶ ἐς τοσόνδε τετιμήσϑω 
ὁ Βουκεφάλας οὗτος ᾿λεξάνδρου ἕνεκα. 

80 ᾿ἀλεξάνδρῳ δὲ ἐπειδὴ οἱ ἀποθανόντες ἐν τῇ μάχῃ 
κεχόσμηντο τῷ πρέποντι κόσμῳ, ὃ δὲ τοῖς ϑεοῖς τὰ 

νομιξόμενα ἐπινίχια ἔϑυε, καὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτῷ 30 
γυμνικὸς καὶ ἱππικὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ τοῦ Ὑδάσπου, 

᾿- 
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ἵναπερ τὸ πρῶτον διέβη ἅμα τῷ στρατῷ. Κρατερὸν 8 
μὲν δὴ ξὺν μέρει τῆς στρατιᾶς ὑπελείπετο τὰς πόλεις 
ἅστινας ταύτῃ ἔχτιξεν ἀναστήσοντά τε καὶ ἐχτειχιοῦντα" 
αὐτὸς δὲ ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ τοὺς προσχώρους τῇ Πώρου 

ὁ ἀρχῇ ᾿Ινδούς. ὄνομα δὲ ἦν τῷ ἔϑνει Γλαυγανῖχαι, αἰ 
ὡς λέγει ᾿ἀριστόβουλος, ὡς δὲ Πτολεμαῖος, Γλαῦσαι. Ἐιοῖοτι. 
ὁποτέρως δὲ ἔχει τὸ ὄνομα οὔ μοι μέλει. ἐπῇξι δὲ 8 
τὴν χώραν αὐτῶν ᾿4λέξανδρος τῶν τε ἑταίρων ἱππέων 
ἔχων τοὺς ἡμίσεας καὶ τῶν πεξῶν ἀπὸ φάλαγγος 

10 ὁχάστης ἐπιλέκτους καὶ τοὺς ἱπποτοξότας σύμπαντας 

καὶ τοὺς ᾿ἀγριᾶνας καὶ τοὺς τοξότας" καὶ προσεχώρουν 

αὐτῷ ὁμολογίᾳ πάντες. καὶ ἔλαβε πόλεις μὲν ἐς τριά- 4 
κοντὰ καὶ ἑπτά, ὧν ἵνα ὀλίγιστον ἦσαν οἰκήτορες 
πεντακισχιλίων οὐκ ἐλάττους ἦσαν, πολλῶν δὲ καὶ ὑπὲρ 

16 τοὺς μυρίους᾽ καὶ κώμας πλήϑει τὸ πολλὰς ἔλαβε καὶ 
πολυανθρώπους οὐ μεῖον τῶν πόλεων. καὶ ταύτης τῆς 

χώρας Πώρῳ ἄρχειν ἔδωκεν. καὶ Ταξίλῃ δὲ διαλλάττει 
Πῶρον καὶ Ταξίλην ἀποπέμπει ὀπίσω ἐς τὰ ἤϑη τὰ αὑτοῦ. 

Ἐν τούτῳ δὲ παρά τὸ ᾿Αβισάρου πρέσβεις ἧκον, 
40 ἐνδιδόντες αὐτόν τὸ ᾿4λεξάνδρῳ ᾿Αβισάρην καὶ τὴν 
χώραν ὅσης ἦρχε. καίτοι πρό γὲ τῆς μάχης τῆς πρὸς 
Πῶρον γενομένης ᾿4λεξάνδρῳ ἐπενόει ᾿Α4βισάρης καὶ 
αὐτὸς ξὺν Πώρῳ τάττεσθαι τότε δὲ καὶ τὸν ἀδελ- 

φὸν τὸν αὑτοῦ ξὺν τοῖς ἄλλοις πρέσβεσι παρ᾽ ᾿4λέξ- 

450 ανδρον ἔπεμψε, χρήματά τε κομίξοντα καὶ ἐλέφαντας 
τεσσαράκοντα δῶρον ᾿4λεξάνδρῳ. ἧκον δὲ καὶ παρὰ 
τῶν αὐτονόμων ᾿Ινδῶν πρέσβεις παρ᾽ ᾿4λέξανδρον καὶ 
παρὰ Πώρου ἄλλου του ὑπάρχου ἸΙνδῶν. ᾿4λέξανδρος 
ὃὲΣ ᾿Αβισάρην διὰ τάχους ἱέναι παρ᾽ αὑτὸν κελεύει 

80 ἐπαπειλήσας, δεἱ μὴ ἔλϑοι, ὅτι αὑτὸν ὄψεται ἥκοντα 
ξὺν τῇ στρατιᾷ ἵνα οὐ χαιρήσει ἰδών. 
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1 ἘΝ τούτῳ δὲ Φραταφέρνης τε ὁ Παρϑυαίων καὶ 
Ὑρχανίας σατράπης τοὺς καταλειφϑέντας παρὰ οἷ 

Θρᾷκας ἄγων ἧκεν ὡς ̓ 4λέξανδρον καὶ παρὰ Σισικόττου 
τοῦ ᾿Ἰσσακηνῶν σατράπου ἄγγελοι, ὅτι τόν τε ὕπαρχον 

σφῶν ἀπεκτονότες εἶεν οἱ ᾿σσακηνοὶ καὶ ἀπ᾽ ᾿4λεξάν- ὁ 
δρου ἀφεστηκότες. καὶ ἐπὶ τούτους Φίλιππον ἐχπέμπει 
καὶ Τυρίεσπιν σὺν στρατιᾷ τὰ περὶ τὴν ᾿ἀσσακηνῶν 
χώραν καταστηδομένους καὶ κοσμήσοντας. 

8 αΑὐτὸς δὲ ὡς ἐπὶ τὸν ᾿“κεσίνην ποταμὸν προύῦ- 
χώρει. τούτου τοῦ “Ἀκεσίνου τὸ μέγεϑος μόνου τῶν 10 

Ἐροῖθο Ἰνδῶν ποταμῶν Πτολεμαῖος ὃ “Μάγου ἀνέγραψεν" 

᾿εἶναι γὰρ ἵνα ἐπέρασεν αὐτὸν ᾿4λέξανδρος ἐπὶ τῶν 
πλοίων τε καὶ τῶν διφϑερῶν ξὺν τῇ στρατιᾷ τὸ μὲν 
ῥεῦμα ὀξὺ τοῦ ᾿“κεσίνου πέτραις μεγάλαις καὶ ὀξείαις, 

καϑ’ ὧν φερόμενον βίᾳ τὸ ὕδωρ κυμαίνεσθϑαί τὸ καὶ 15 

καχλάξειν, τὸ δὲ εὖρος σταδίους ἐπέχειν πεντεκαίδεκα. 
9 τοῖς μὲν δὴ ἐπὶ τῶν διφϑερῶν περῶσιν εὐμαρῆ 
γενέσθαι τὸν πόρον. τοὺς δὲ ἐν τοῖς πλοίοις δια- 
βάλλοντας ἐποκχειλάντων πολλῶν πλοίων ἐπὶ ταῖς 
πέτραις καὶ συναρ[ρ]αχϑέντων οὐκ ὀλίγους αὐτοῦ ἐν 30 

τοτῷ ὕδατι διαφϑαρῆναι. εἴη ἂν οὖν ἐκ τοῦδε τοῦ 
λόγου ξυντιϑέντι τεχμηριοῦσϑαι, ὅτι οὐ πόρρω τοῦ 
ἀληϑοῦς ἀναγέγραπται τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ τὸ μέγεϑος, 
ὅσοις ἐς τεσσαράκοντα σταδίους δοκεῖ τοῦ ᾿Ινδοῦ εἶναι 
τὸ εὖρος, ἵνα μέσως ἔχει αὐτὸς αὑτοῦ ὁ ̓ Ινδός" ἵνα δὲ 3: 
στενότατός τε καὶ διὰ στενότητα βαϑύτατος ἐς τοὺς 

πεντεκαίδεκα ξυνάγεσϑαι" καὶ ταῦτα πολλαχῇ εἶναι τοῦ 
Ἰνδοῦ. καὶ γὰρ καὶ τοῦ «Ἀκεσίνου τεκμαίρομαι ἐπι- 
λέξασϑαι ᾿4λέξανδρον, ἵναπερ τὸ πλατύτατον ἦν τοῦ 
πόρου, ὡς δχολαιτέρῳ χρήσασθαι τῷ ῥεύματι. 20 

91 ΠΠεράσας δὲ τὸν ποταμὸν Κοῖνον μὲν ξὺν τῇ αὑτοῦ 
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τάξει ἀπολείπει αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ προστάξας ἐπι- 

μελεῖσϑαι τῆς ὑπολελειμμένης στρατιᾶς τῆς διαβάσεως, 
οὗ τόν τε σῖτον αὐτῷ τὸν ἐκ τῆς ἤδη ὑπηκόου τῶν 

Ἰνδῶν χώρας καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια παρακχομίξευν 
δ ἔμελλον. Πῶρον δὲ ἐς τὰ αὑτοῦ ἤθη ἀποπέμπει, 2 
κελεύσας ᾿Ινδῶν τὸ τοὺς μαχιμωτάτους ἐπιλεξάμενον 

καὶ εἴ τινας παρ᾽ αὑτῷ ἔχοι ἐλέφαντας, τούτους δὲ 
ἀναλαβόνταΪς)] ἱέναν παρ᾽ αὗτόν. αὐτὸς δὲ Πῶρον 
τὸν ἕτερον τὸν κακόν, ὅτι ἐξηγγέλϑη πεφευγέναι 

10 ἀπολιπὼν τὴν χώραν ἧς ἦρχεν, ἐπενόει διώκειν σὺν 

τοῖς κουφοτάτοις τῆς στρατιᾶς. ὃ γὰρ Πῶρος οὗτος, 8 
ἔστε μὲν πολέμια ξυνειστήκδι ᾿4λεξάνδρῳ τὰ πρὸς τὸν 
ἄλλον Πῶρον, πρέσβεις παρ᾽ ᾿4λέξανδρον πέμπων 
αὑτόν τὸ καὶ τὴν ὑπὸ οἷ χώραν ἐνεδίδου ᾿4λεξάνδρῳ, 

1 κατὰ ἔχϑος τὸ Πώρου μᾶλλον ἢ φιλίᾳ τῇ ᾿4λεξάνδρου" 
ὡς δὲ ἀφειμένον τε ἐκεῖνον καὶ πρὸς τῇ αὑτοῦ καὶ 
ἄλλης πολλῆς ἄρχοντα ἔμαϑε, τότε δὴ φοβηϑείς, οὐχ 
οὕτω τι ᾿4λέξανδρον, ὧς τὸν Πῶρον ἐκεῖνον τὸν 
ὁμώνυμον, φεύγει τὴν ἑαυτοῦ ἀναλαβὼν ὅσους τῶν 

40 μαχίμων ξυμπεῖσαι ἠδυνήϑη μετασχεῖν οἱ τῆς φυγῆς. 

᾿Επὶ τοῦτον ἐλαύνων ᾿4λέξανδρος ἀφικνεῖται ἐπὶ 4 
τὸν Ὑδραώτην ποταμόν. ἄλλον αὖ τοῦτον ᾿ἸΙνδὸν 
ποταμόν, τὸ μὲν εὖρος οὐ μείονα τοῦ ᾿Ἁκεσίνου, ὀξύτητι 
ὃὲ τοῦ ῥοῦ μείονα. ὅσην δὲ τῆς χώρας ἔστε ἐπὶ τὸν 

95 Ὑδραώτην ἐπῆλθε, φυλακὰς ὑπέλιπεν ἐν τοῖς ἐπι- 
καιροτάτοις χωρίοις, ὅπως οἱ ἀμφὶ Κρατερόν τὸ καὶ 
Κοῖνον δι’ ἀσφαλείας ἐπέρχοιντο τῆς χώρας τὴν πολλὴν 
προνομεύοντες. ἐνταῦϑα Ἡφαιστίωνα μὲν ἐχπέμπει 

δοὺς αὐτῷ μέρος τῆς στρατιᾶς, πεξῶν μὲν φάλαγγας 

80. δύο, ἱππέων δὲ τήν τὲ αὑτοῦ καὶ τὴν Ζ͵ημητρίου 
ἱππαρχίαν καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺς ἡμίσεας, ὃς τὴν 
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Πώρου τοῦ ἀφεστηκότος χώραν, κελεύσας παραδιδόναι 
ταύτην Πώρῳ τῷ ἄλλῳ, καὶ εἰ δή τινα πρὸς ταῖς 
ὄχϑαις τοῦ Ὑδραώτου ποταμοῦ αὐτόνομα ἔϑνη ᾿Ινδῶν 
νέμεται, καὶ ταῦτα προσαγαγόμενον τῷ Πώρῳ ἄρχειν 

ἐγχειρίσαι. αὐτὸς δ᾽ ἐπέρα τὸν Ὑδραώτην ποταμόν, 
οὐ καϑάπερ τὸν ᾿Ακεσίνην χαλεπῶς. προχωροῦντι δὲ 

αὐτῷ ἐπέκεινα τῆς ὄχϑης τοῦ Ὑδραώτου τοὺς μὲν 
πολλοὺς καϑ᾽ ὁμολογίαν προσχωρεῖν ξυνέβαινεν, ἤδη 
δέ τινας ξὺν ὕπλοις ἀπαντήσαντας, τοὺς δὲ καὶ ὑποφεύ- 
γοντας ἑλὼν βίᾳ κατεστρέψατο. 

Ἔν τούτῳ δὲ ἐξαγγέλλεται ᾿4λεξάνδρῳ τῶν αὐτο- 
νόμων ᾿Ινδῶν ἄλλους τέ τινας καὶ τοὺς καλουμένους 

Καϑαίους αὐτούς τὸ παρασκχευάξεσϑαι ὡς πρὸς μάχην, 
δὶ προσάγοι τῇ χώρᾳ αὐτῶν ᾿4λέξανδρος, καὶ ὅσα ὅμορά 
όφισιν ζἔϑνην ὡσαύτως αὐτόνομα, καὶ ταῦτα παρα- 
καλεῖν ἐς τὸ ἔργον᾽ εἶναι δὲ τήν τε πόλιν ὀχυρὰν 
πρὸς ἧ ἐπενόουν ἀγωνίσασϑαι, Σάγγαλα ἦν τῇ πόλει 
ὄνομα, καὶ αὐτοὶ οἱ Καϑαῖοι εὐτολμότατοί τὲ καὶ τὰ 

πολέμια κράτιστοι ἐνομίξοντο, καὶ τούτοις κατὰ τὰ 

αὐτὰ ᾿Οξυδράκαι, ἄλλο ᾿Ινδῶν ἔϑνος, καὶ Μαλλοί, ἄλλο 
καὶ τοῦτο᾽ ἐπεὶ καὶ ὀλίγῳ πρόσϑεν στρατεύσαντας ἐπ᾽ 

αὐτοὺς Πῶρόν τὸ καὶ ᾿Αβισάρην ξύν τὸ τῇ σφετέρᾳ 
δυνάμει καὶ πολλὰ ἄλλα ἔϑνη τῶν αὐτονόμων ᾿Ινδῶν 
ἀναστήσαντας οὐδὲν πράξαντας τῆς παρασκευῆς ἄξιον 
ξυνέβη ἀπελϑεῖν. 

Ταῦτα ὡς ἐξηγγέλϑη ᾿Δλεξάνδρῳ, σπουδῇ ἤλαυνεν 
ὡς ἐπὶ τοὺς Καϑαίους. καὶ δευτεραῖος μὲν ἀπὸ τοῦ 

ποταμοῦ τοῦ Ὑδραώτου πρὸς πόλιν ἧκεν ἧ ὄνομα 
Πίμπραμα᾽ τὸ δὲ ἔϑνος τοῦτο τῶν ᾿Ινδῶν ᾿Αἀδραϊσταὶ 

ἐκαλοῦντο. οὗτοι μὲν δὴ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ 
᾿Δ4λεξάνδρῳ. καὶ ᾿4λέξανδρος ἀναπαύσας τῇ ὑστεραίᾳ 
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τὴν στρατιὰν τῇ τρίτῃ προὐχώρει ἐπὶ τὰ Σάγγαλα, 
ἵνα οἱ Καϑαῖοί τὲ καὶ οἱ ἄλλοι πρόσχωροι αὐτοῖς 
ξυνεληλυϑότες πρὸ τῆς πόλεως παρατεταγμένοι ἦσαν 
ἐπὶ γηλόφου οὐ πάντῃ ἀποτόμου" κύκλῳ δὲ τοῦ 

δ γηλόφου ἁμάξας περιστήσαντες ἐντὸς αὐτῶν ἐστρατο- 

πέδευον, ὡς τριπλοῦν χάρακα προβεβλῆσϑαι [πρὸ] τῶν 
ἁμαξῶν. ᾿4λέξανδρος δὲ τό τε πλῆϑος κατιδὼν τῶν ὅ 
βαρβάρων καὶ τοῦ χωρίου τὴν φύσιν, ὡς μάλιστα πρὸς 
τὰ παρόντα ἐν καιρῷ οἱ ἐφαίνετο παρετάσσετο" καὶ 

ιοτοὺς μὲν ἱπποτοξότας εὐθὺς ὡς εἶχεν ἐχπέμπει ἐπ᾽ 
αὐτούς, ἀκροβολίξεσθϑαι κελεύσας παριππεύοντας, ὡς 

μήτε ἐκδρομήν τινα ποιήσασϑαι τοὺς ᾿Ινδοὺς πρὶν 

ξυνταχϑῆναι αὐτῷ τὴν στρατιὰν καὶ ὡς πληγὰς γίγνε- 
όϑαι αὐτοῖς καὶ πρὸ τῆς μάχης ἐντὸς τοῦ ὀχυρώματος. 

:ι αὐτὸς δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως τῶν ἱππέων τὸ 6 

ἄγημα κατέστησε καὶ τὴν Κλείτου ἱππαρχίαν, ἐχομένους 
ὃὲ τούτων τοὺς ὑπασπιστάς, καὶ ἐπὶ τούτοις τοὺς 

᾿Αγριᾶνας᾽ κατὰ δὲ τὸ εὐώνυμον Περδίκκας αὐτῷ ἐτέ- 

ταχτοὸ τήν τε αὑτοῦ ἔχων ἱππαρχίαν καὶ τὰς τῶν 

40 πεξεταίρων τάξεις" ἐπὶ κέρως δὲ ἑκατέρου οἱ τοξόται 

αὐτῷ διχῇ διακριϑέντες ἐτάχϑησαν. ἐκτάσσοντι δὲ τ 
αὐτῷ παρεγένοντο καὶ οἱ ἀπὸ τῆς ὀπισϑοφυλακίας 

πεζοί τὲ καὶ ἱππεῖς. καὶ τούτων τοὺς μὲν ἱππέας ἐπὶ 

τὰ κέρατα διελὼν παρήγαγεν, ἀπὸ δὲ τῶν πεξῶν τῶν 
46 προσγενομένων πυκνοτέραν τὴν ξύγκλεισιν τῆς φά- 

λαγγος ποιήδας αὐτὸς ἀναλαβὼν τὴν ἵππον τὴν ἐπὶ 

τοῦ δεξιοῦ τεταγμένην παρήγαγεν ἐπὶ τὰς κατὰ τὸ 

εὐώνυμον τῶν ᾿Ινδῶν ἁμάξας. ταύτῃ γὰρ δὐπροσ- 
οδώτερον αὐτῷ ἐφαίνετο τὸ χωρίον καὶ οὐ πυκναὶ 

80 ὡσαύτως αἱ ἅμαξαι ἐφειστήκεσαν. 
Ὡς δὲ ἐπὶ τὴν ἵππον προσαγαγοῦσαν οὐκ ἐξέδραμον 38 



τ 

.-.} 

}- 

δι 

θ 

282 ΠΙΒΕΒῪΥ͂ 

οἱ ᾿Ινδοὶ ἔξω τῶν ἁμαξῶν, ἀλλ᾽ ἐπιβεβηκότες αὐτῶν 

ἀφ᾽ ὑψηλοῦ ἠκροβολίξοντο, γνοὺς 4λέξανδρος ὅτι οὐκ 

εἴη τῶν ἱππέων τὸ ἔργον καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου 

πεξὺς ἐπῆγε τῶν πεζῶν τὴν φάλαγγα. καὶ ἀπὸ μὲν 
τῶν πρώτων ἁμαξῶν οὐ χαλεπῶς ἐβιάσαντο οἱ Μακε- 
δόνες τοὺς ᾿Ινδούς' πρὸ δὲ τῶν δευτέρων οἱ ᾿Ινδοὶ 

παραταξάμενοι ῥᾷον ἀπεμάχοντο, οἷα δὴ πυκνότεροί 
τὲ ἐφεστηκότες ἐλάττονι τῷ κύκλῳ καὶ τῶν Μακεδόνων 
οὐ κατ᾽ εὐρυχωρίαν ὡσαύτως προσαγόντων σφίσιν, ἐν 

ᾧ τάς τε πρώτας ἁμάξας ὑπεξῆγον καὶ κατὰ τὰ δια- 

λείμματα αὐτῶν ὡς ἕκάστοις προὐχώρει ἀτάκτως 
προσέβαλλον. ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὐύτῶν ὅμως ἐξώσϑησαν 
οἱ ἸΙνδοὶ βιασϑέντες πρὸς τῆς φάλαγγος. οἱ δὲ οὐκέτι 

ἐπὶ τῶν τρίτων ἔμενον, ἀλλὰ ὡς τάχους εἶχον φυγῇ 
εἷς τὴν πόλιν κατεκλείσϑησαν. καὶ ᾿4λέξανδρος ταύτην 

μὲν τὴν ἡμέραν περιεστρατοπέδευδσε τοῖς πεζοῖς τὴν 
πόλιν ὅσα γὲ ἠδυνήϑη αὐτῷ περιβαλεῖν ἡ φάλαγξ᾽ 

ἐπὶ πολὺ γὰρ ἐπέχον τὸ τεῖχος τῷ στρατοπέδῳ κυκλώ- 
ὅασϑαι οὐ δυνατὸς ἐγένετο᾽ κατὰ δὲ τὰ διαλείποντα 
αὐτοῦ, ἵνα καὶ λίμνη οὐ μακρὰν τοῦ τείχους ἦν, τοὺς 
ἱππέας ἐπέταξεν ἐν κύκλῳ τῆς λίμνης, γνοὺς οὐ βαϑεῖαν 

οὖσαν τὴν λίμνην καὶ ἅμα εἰκάσας ὅτι φοβεροὶ γενό- 
μενοι οἱ ᾿Ινδοὴὲὺ ἀπὸ τῆς προτέρας ἥττης ἀπολείψουσι 

τῆς νυχτὸς τὴν πόλιν. καὶ συνέβη οὕτως ὅπως εἴκασεν" 

ἀμφὶ γὰρ δευτέραν φυλακὴν ἐκπίπτοντες ἐκ τοῦ τείχους 
οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐνέκυρσαν ταῖς προφυλακαῖς τῶν 

ἱππέων: καὶ οἱ μὲν πρῶτοι αὐτῶν κατεχόπησαν 
πρὸς τῶν ἱππέων, οἱ δὲ ἐπὶ τούτοις αἰσϑόμενοι ὅτι 

φυλάσσεται ἐν κύκλῳ ἡ λίμνη ἐς τὴν πόλιν αὖϑις 
ἀνεχώρησαν. 

᾿Αλέξανδρος δὲ χάρακί τε διπλῷ περιβάλλει ἵναπερ 
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μὴ εἶργεν ἡ λίμνη τὴν πόλιν καὶ φυλακὰς ἐν κύκλῳ 
τῆς λίμνης ἀκριβεστέρας κατέστησεν. αὐτὸς δὲ μηχανὰς 

προσάγειν τῷ τείχει ἐπενόει, ὡς κατασείξιν τὸ τεῖχος. 

αὐτομολήσαντες δὲ αὐτῷ τῶν ἐχ τῆς πόλεώς τινες 

6 φράξουσιν, ὅτι ἐν νῷ ἔχοιεν αὐτῆς ἐκείνης τῆς νυκτὸς 
ἐχπίπτειν ἐκ τῆς πόλεως οἱ ᾿Ινδοὶ κατὰ τὴν λίμνην, 
ἔναπερ τὸ ἐχλιπὲς ἦν τοῦ χάρακος. ὁ δὲ Πτολεμαῖον Ἰ 
τὸν “Μάγου ἐπιτάττει ἐνταῦϑα, τῶν τε ὑπασπιστῶν 
αὐτῷ δοὺς χιλιαρχίας τρεῖς καὶ τοὺς ᾿Αγριᾶνας ξύμ- 

ιο παντας καὶ μίαν τάξιν τῶν τοξοτῶν, ἀποδείξας τὸ 

χωρίον, ἧπερ μάλιστα εἴκαξε βιάσεσϑαι τοὺς βαρβάρους" 
σὺ δὲ ἐπειδὰν αἴσϑῃ, ἔφη, βιαξομένους ταύτῃ, αὐτὸς 
μὲν ξὺν τῇ στρατιᾷ εἴργειν τοὺς βαρβάρους τοῦ 
πρόσω, τὸν δὲ σαλπιγκτὴν κέλεδυε σημαίνειν" ὑμεῖς 

10 δέ, ἄνδρες ἡγεμόνες, ἐπειδὰν σημανϑῇ, ξὺν τοῖς καϑ' 
αὑτοὺς ἕκαστοι ξυντεταγμένοι ἱέναι ἐπὶ τὸν ϑόρυβον, 
ἕνα ἂν ἡ σάλπιγξ παρακαλῇ. ἀποστατήσω δὲ οὐδὲ 

ἐγὼ τοῦ ἔργου. 
Ὁ μὲν ταῦτα παρήγγειλεν. Πτολεμαῖος δὲ ἁμάξας 94 

φοῦδ ἐκ τῶν ἀπολελειμμένων ἐν τῇ πρώτῃ φυγῇ ἁμα- 
ξῶν ταύτῃ ξυναγαγὼν ὡς πλείστας κατέστησεν ἐγκαρ- 
σίας, ἵνα πολλὰ ἐν νυκτὶ τὰ ἄπορα φαίνηται τοῖς 

φεύγουσι, καὶ τοῦ χάρακος τοῦ. χεχομμένου τὸ καὶ οὐ 
καταπηχϑέντος συννῆσαι ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ ἐκέλευσεν ἐν 

45 μέσῳ τῆς τὸ λίμνης καὶ τοῦ τείχους. καὶ ταῦτ᾽ αὐτῷ 

οἱ στρατιῶται ἐν τῇ νυκτὶ ἐξειργάσαντο. ἤδη τε ἦν 
ἀμφὶ τετάρτην φυλακὴν καὶ οἱ βάρβαροι, καϑάπερ 

ἐξηγγέλλετο ᾿4λεξάνδρῳ, ἀνοίξαντες τὰς ὡς ἐπὶ τὴν 
λίμνην πύλας δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτὴν ἐφέροντο. οὐ μὴν 

0 ἔλαϑον τὰς ταύτῃ φυλακὰς οὐδὲ Πτολεμαῖον τὸν ἐπ᾽ 
αὐταῖς τεταγμένον, ἀλλὰ ἐν τούτῳ οἵ τὲ δσαλπιγκταὶ 

τ 
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ἐσήμαινον αὐτῷ καὶ αὐτὸς τὴν στρατιὰν ὡπλισμένην 
τὸ καὶ συντεταγμένην ἔχων ἐχώρει ἐπὶ τοὺς βαρβάρους. 
τοῖς δὲ αἵ τε ἅμαξαι ἐμποδὼν ἦσαν καὶ ὃ χάραξ ἐν 

μέσῳ καταβεβλημένος᾽ ὡς δὲ ἥ τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο 
καὶ οἱ ἀμφὶ Πτολεμαῖον προσέκειντο αὐτοῖς τοὺς ἀεὶ 

ἐκπίπτοντας διὰ τῶν ἁμαξῶν κατακαίνοντες, ἐνταῦϑα 

δὴ ἀποστρέφονται αὖϑις ἐς τὴν πόλιν. καὶ ἀπέθανον 
αὐτῶν ἐν τῇ ἀποχωρήσει ἐς πεντακοσίους. 

Ἔν τούτῳ δὲ καὶ Πῶρος ἀφίκετο τούς τε ὑπολοί- 
πους ἐλέφαντας ἅμα οἷ ἄγων καὶ τῶν ᾿Ινδῶν ἐς πεντα- 
κισχιλίους, αἴ τε μηχαναὶ ᾿4λεξάνδρῳ ξυμπεπηγμέναι 
ἦσαν καὶ προσήγοντο ἤδη τῷ τείχει. ἀλλὰ οἱ Μακε- 
δόνες, πρὶν καὶ κατασεισϑῆναί τι τοῦ τείχους, ὑπορύτ- 

τοντές τὸ αὐτοὶ πλίνϑινον ὃν τὸ τεῖχος καὶ τὰς 
κλίμακας ἐν κύχλῳ πάντῃ προσϑέντες αἱροῦσι κατὰ 

κράτος τὴν πόλιν. καὶ ἀποθνήσχουσι μὲν ἐν τῇ 
καταλήψει τῶν ᾿Ινδῶν ἐς μυρίους καὶ ἑπτακισχιλίους, 
ἑάλωσαν δὲ ὑπὲρ τὰς ἑπτὰ μυριάδας καὶ ἅρματα τρια- 
κόσια καὶ ἵπποι πεντακόσιοι. τῆς δὲ ξὺν ᾿4λεξάνδρῳ 

στρατιᾶς ἀπέϑανον μὲν ὀλίγον ἀποδέοντες τῶν ἑκατὸν 

ἐν τῇ πάσῃ πολιορχίᾳ, τραυματίαι δὲ οὐ κατὰ τὸ 
πλῆϑος τῶν νεκρῶν ἐγένοντο, ἀλλὰ ὑπὲρ τοὺς χιλίους 
καὶ διακοσίους. καὶ ἐν τούτοις τῶν ἡγεμόνων ἄλλοι 

τὸ καὶ Δυσίμαχος ὁ σωματοφύλαξ. 

Θάψας δὲ ὡς νόμος αὐτῷ τοὺς τελευτήσαντας 

Εὐμενῆ τὸν γραμματέα ἐκπέμπει ἐς τὰς δύο πόλεις 

τὸς ξυναφεστώσας τοῖς Σαγγάλοις δοὺς αὐτῷ τῶν 

ἱππέων ἐς τριακοσίους, φράσονταΪς] τοῖς ἔχουσι τὰς 

πόλεις τῶν τε Σαγγάλων τὴν ἅλωσιν καὶ ὅτι αὐτοῖς 

οὐδὲν ἔσται χαλεπὸν (ἐξ ᾿Αλεξάνδρου ὑπομένουσί τε 20 

καὶ δεχομένοις φιλίως ᾿Αλέξανδρον: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ 
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ἄλλοις τισὶ γενέσϑαι τῶν αὐτονόμων ᾿Ινδῶν ὅσοι 
ἑχόντες σφᾶς ἐνέδοσαν. οἱ δὲ (ἤδη γὰρ ἐξήγγελτο Ἰ 

αὐτοῖς κατὰ κράτος ἑαλωκότα πρὸς ᾿4λεξάνδρου τὰ 
Σάγγαλα) φοβεροὶ γενόμενοι ἔφευγον ἀπολιπόντες 

ὁ τὰς πόλεις. καὶ 4λέξανδρος, ἐπειδὴ ἐξηγγέλθη αὐτῶν 

ἡ φυγή, σπουδῇ ἐδίωκεν: ἀλλὰ οἱ πολλοὶ μὲν αὐτῶν 
ἔφϑασαν ἀποφυγόντες, διὰ μακροῦ γὰρ ἡ δίωξις 
ἐγίγνετο, ὅσοι δὲ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν ἀσϑενείᾳ 
ὑπελείποντο, οὗτοι ἐγκαταληφϑέντες πρὸς τῆς στρατιᾶς 

10 ἀπέϑανον ἐς πεντακοσίους μάλιστα. ὡς δὲ ἀπέγνω 8 

διώκειν τοῦ πρόσω τοὺς φεύγοντας, ἐπανελθὼν ἐς τὰ 
Σάγγαλα τὴν πόλιν μὲν κατέσχαψε, τὴν χώραν δὲ 

τῶν ᾿Ινδῶν τοῖς πάλαι μὲν αὐτονόμοις, τότε δὲ ἑκουσίως 

προσχωρήδσασι προδέϑηκεν. καὶ Πῶρον μὲν ξὺν τῇ 

1ιὸ δυνάμει τῇ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐκπέμπει ἐπὶ τὰς πόλεις αἵ 
προδκεχωρήκεσαν, φρουρὰς εἰσάξοντα εἰς αὐτάς, αὐτὸς 

δὲ ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐπὶ τὸν Ὕφασιν ποταμὸν προὐχώρει, 
ὡς καὶ τοὺς ἐπέκεινα ᾿Ινδοὺς καταστρέψαιτο. οὐδὲ 

ἐφαίνετο αὐτῷ πέρας τι τοῦ πολέμου ἔστε ὑπελείπετό 
40 τι πολέμιον. 

Τὰ δὲ δὴ πέραν τοῦ Ὑφάσιος δὐδαίμονά τε τὴν 3ῦ 

χώραν εἶναι ἐξηγγέλλετο καὶ ἀνθρώπους ἀγαϑοὺς μὲν 
γῆς ἐργάτας, γενναίους δὲ τὰ πολέμια καὶ ἐς τὰ ἴδια 
δὲ σφῶν ἐν κόσμῳ πολιτεύοντας (πρὸς γὰρ τῶν 

46 ἀρίστων ἄρχεσϑαι τοὺς πολλούς, τοὺς δὲ οὐδὲν ἔξω 
τοῦ ἐπιεικοῦς ἐξηγεῖσθαι), πλῆϑός τε ἐλεφάντων εἶναι 
τοῖς ταύτῃ ἀνθρώποις πολύ τι ὑπὲρ τοὺς ἄλλους 

᾿Ινδοὺς, καὶ μεγέϑει μεγίστους καὶ ἀνδρείᾳ. ταῦτα δὲ 3 
ἐξαγγελλόμενα ᾿4λέξανδρον μὲν παρώξυνεν ἐς ἐπιϑυμίαν 

ὁ τοῦ πρόσω ἱέναι" οἱ Μακδδόνες δὲ ἐξέκαμνον ἤδη 

ταῖς γνώμαις, πόνους τε ἐκ πόνων καὶ κινδύνους ἐκ 
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κινδύνων ἐπαναιρούμενον δρῶντες τὸν βασιλέα" ξύλ- 
λογοί τε ἐγίγνοντο κατὰ τὸ στρατόπεδον τῶν μὲν τὰ 
σφέτερα ὀδυρομένων, ὅσοι ἐπιεικέστατοι, τῶν δὲ οὐκ ἀκο- 
λουϑήσειν, οὐδ᾽ ἣν ἄγῃ ᾿4λέξανδρος, ἀπισχυριξομένων. 
ταῦτα ὡς ἐπύϑετο ᾿4λέξανδρος, πρὶν καὶ ἐπὶ μεῖξον 
προελϑεῖν τὴν ταραχὴν τοῖς στρατιώταις καὶ τὴν ἀϑυ- 

μίαν, ξυγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν τάξεων ἔλεξεν ὧδε. 

Ὁρῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Μακεδόνες τὸ καὶ ξύμμαχοι, 
οὐχ ὁμοίᾳ ἔτι τῇ γνώμῃ ἑπομένους μοι ἐς τοὺς κινδύ- 
νους, ξυνήγαγον ἐς ταὐτό, ὡς ἢ πείσας ἄγειν τοῦ 

πρόσω ἢ πεισϑεὶς ὀπίσω ἀποστρέφεσθαι. εἰ μὲν δὴ 
μεμπτοί εἶσιν ὑμῖν οἱ μέχρι δεῦρο πονηϑέντες πόνοι 

καὶ αὐτὸς ἐγὼ ἡγούμενος, οὐδὲν ἔτι προὔργον λέγειν 
μοί ἐστιν. εἰ δὲ ᾿Ιωνία τὲ πρὸς ἡμῶν διὰ τούσδε 

τοὺς πόνους ἔχεται καὶ ᾿Ελλήσποντος καὶ Φρύγες 

ἀμφότεροι καὶ Καππαδόκαι καὶ Παφλαγόνες καὶ Μυδοὶ 

καὶ Κᾶρες καὶ Δύχιοι καὶ Παμφυλία δὲ καὶ Φοινίχη 
καὶ Αἴγυπτος ξὺν τῇ Διβύῃ τῇ Ἑλληνικῇ καὶ ᾿ἀραβέας 
ἔστιν ἃ καὶ Συρία ἥ τε κοίλη καὶ ἡ μέση τῶν ποταμῶν, 
καὶ Βαβυλὼν δὲ ἔχεται καὶ τὸ Σουσίων ἔϑνος καὶ 
Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ ὅσων Πέρσαι καὶ Μῆδοι 
ἐπῆρχον, καὶ ὅσων δὲ οὐκ ἦρχον, τὰ ὑπὲρ τὰς Κασπίας 
πύλας, τὰ ἐπέχεινα τοῦ Καυκάσου, ὃ Τάναϊς, τὰ πρόσω 
ἔτι τοῦ Τανάϊδος, Βακτριανοί, Ὑρκάνιοι, ἡ θάλασσα 

10 

ἡ Ὑρκανία, Σκύϑας τε ἀνεστείλαμεν ἔστε ἐπὶ τὴν 1 
ἔρημον, ἐπὶ τούτοις μέντοι καὶ δ᾽ Ινδὸς ποταμὸς διὰ 
τῆς ἡμετέρας ῥεῖ, ὃ Ὑδάσπης διὰ τῆς ἡμετέρας, ὃ 
Ἀκεσίνης, ὁ Ὑδραώτης, τί ὀκνεῖτε καὶ τὸν Ὕφασιν καὶ 
τὰ ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιος γένη προσϑεῖναι τῇ ἡμετέρᾳ 

6 Δωλκεδόνων τὲ ἀρχῇ; ἢ δέδιτε μὴ δέξωνται ὑμᾶς ἔτι τὸ 
ἄλλοι βάρβαροι ἐπιόντας; ὧν γε οἱ μὲν προσχωροῦσιν 
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ἑχόντες, οἱ δὲ φεύγοντες ἁλίσκονται, οἱ δὲ ἀποφυγόντες 
τὴν χώραν ἡμῖν ἔρημον παραδιδόασιν, ἣ δὴ τοῖς ξυμ- 

μάχοις τὸ καὶ τοῖς ἑκοῦσι προσχωρήσασι προστίϑεται. 
Πέρας δὲ τῶν πόνων γενναίῳ μὲν ἀνδρὶ οὐδὲν 

ς δοκῶ ἔγωγε ὅτι μὴ αὐτοὺς τοὺς πόνους, ὅσοι αὐτῶν 
ἐς καλὰ ἔργα φέρουσιν. εἰ δέ τις καὶ αὐτῷ τῷ 
πολεμεῖν ποϑεῖ ἀκοῦσαι ὅ τι περ ἔσται πέρας, μαϑέτω 
ὅτι οὐ πολλὴ ἔτι ἡμῖν ἡ λοιπή ἐστιν ἔστε ἐπὶ ποταμόν 
τε Γάγγην καὶ τὴν ἑῴαν ϑάλασσαν' ταύτῃ δὲ, λέγω 

ιο ὑμῖν, ξυναφὴς φανεῖται ἡ Ὑρκανία ϑάλασσα᾽ ἐκαερι- 
ἔρχεται γὰρ γῆν πέρι πᾶσαν ἡ μεγάλη ϑάλασσα. καὶ 

ἐγὼ ἐπιδείξω Μακεδόσι τὲ καὶ τοῖς ξυμμάχοις τὸν μὲν 

᾿Ινδικὸν κόλπον ξύρρουν ὄντα τῷ Περσικῷ, τὴν δὲ 
Ὑρκανίαν ζϑάλασσαν» τῷ ᾿Ινδικῷ᾽ ἀπὸ δὲ τοῦ Περ- 

ιό σικοῦ εἰς Διβύην περιπλευσϑήσεται στόλῳ ἡμετέρῳ 

τὰ μέχρι Ἡρακλέους Στηλῶν᾽ ἀπὸ δὲ Στηλῶν ἡ ἐντὸς 
Διβύη πᾶσα ἡμετέρα γίγνεται καὶ ἡ ̓ 4σία δὴ οὕτω 
πᾶσα, καὶ ὅροι τῆς ταύτῃ ἀρχῆς οὔσπερ καὶ τῆς γῆς 

ὅρους ὃ ϑεὸς ἐποίησε. νῦν δὲ δὴ ἀποτρεπομένων 
40 πολλὰ μὲν μάχιμα ὑπολείπεται γένη ἐπέχδινα τοῦ 
Ὑφάσιος ἔστε ἐπὶ τὴν ἕίαν θάλασσαν, πολλὰ δὲ ἀπὸ 
τούτων ἔτι ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν ὡς ἐπὶ βορρᾶν ἄνεμον, 
καὶ τὰ Σχυϑικὰ γένη οὐ πόρρω τούτων, ὥστε δέος 
μὴ ἀπελθόντων ὀπίσω καὶ τὰ νῦν κατεχόμενα οὐ 

56 βέβαια ὄντα ἐπαρϑῇ πρὸς ἀπόστασιν πρὸς τῶν μήπω 
ἐχομένων. καὶ τότε δὴ ἀνόνητοι ἡμῖν ἔσονται οἱ 
πολλοὶ πόνοι ἢ ἄλλων αὖϑις ἐξ ἀρχῆς δεήσει πόνων 
τε καὶ κινδύνων. ἀλλὰ παραμείνατε, ἄνδρες Μακε- 
δόνες καὶ ξύμμαχοι. πονούντων τοι καὶ κινδυνευόντων 

0 τὰ καλὰ ἔργα, καὶ ξῆν τε ξὺν ἀρετῇ ἡδὺ καὶ ἀπο- 
ϑνήσκειν κλέος ἀϑάνατον ὑπολειπομένους. ἢ οὐκ ἴστε 
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ὅτι ὃ πρόγονος ὃ ἡμέτερος οὐκ ἐν Τίρυνϑι οὐδὲ Ἄργει, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν Πελοποννήσῳ ἢ Θήβαις μένων ἐς τοσόνδε 
κλέος ἦλϑεν ὡς ϑεὸς ἐξ ἀνθρώπου γενέσϑαι ἢ δοκεῖν; 

οὐ μὲν δὴ οὐδὲ Διονύσου, ἁβροτέρου τούτου ϑεοῦ ἢ 

καϑ' Ἡρακλέα, ὀλίγοι πόνοι. ἀλλὰ ἡμεῖς γ8 καὶ ὁ 
ἐπέχευινα τῆς Νύσης ἀφίγμεθα καὶ ἡ Ἄορνος πέτρα ἡ 
τῷ Ἡρακλεῖ ἀνάλωτος πρὸς ἡμῶν ἔχεται. ὑμεῖς δὲ 
καὶ τὰ ἔτι ὑπόλοιπα τῆς ᾿4σίας πρόσϑετε τοῖς ἤδη 

ἐχτημένοις καὶ τὰ ὀλίγα τοῖς πολλοῖς. ἐπεὶ καὶ ἡμῖν 

αὐτοῖς τί ἄν μέγα καὶ καλὸν κατεπέπρακτο, εἰ ἐν τὸ 
Μακεδονίᾳ καϑήμενοι ἱκανὸν ἐποιούμεϑα ἀπόνως τὴν 

οἰκείαν διασώξειν, Θρᾷκας τοὺς ὁμόρους ἢ ̓ Ιλλυριοὺς 

ἢ Τριβαλλοὺς ἢ καὶ τῶν Ἑλλήνων, ὅσοι οὐκ ἐπιτήδειοι 
ἐς τὰ ἡμέτερα, ἀναστέλλοντες: 

Εἰ μὲν δὴ ὑμᾶς πονοῦντας καὶ κινδυνεύοντας τ 

αὐτὸς ἀπόνως καὶ ἀκινδύνως ἐξηγούμενος ἦγον, οὐκ 
ἀπεικότως ἂν προδκάμνετε ταῖς γνώμαις, τῶν μὲν 

πόνων μόνοις ὑμῖν μετόν, τὰ δὲ ἀἄϑλα αὐτῶν ἄλλοις 

περιποιοῦντες" νῦν δὲ κοινοὶ μὲν ἡμῖν οἱ πόνοι, ἴσον 
δὲ μέτεστι τῶν κινδύνων, τὰ δὲ ἀϑλα ἐν μέσῳ κεῖται τὸ 
ξύμπασιν. ἥ τὸ χώρα ὑμετέρα καὶ ὑμεῖς αὐτῆς σατρα- 

πεύετε. καὶ τῶν χρημάτων τὸ μέρος νῦν τὸ ἐς ὑμᾶς 
τὸ πολὺ ἔρχεται καὶ ἐπειδὰν ἐπεξέλθωμεν τὴν ᾿Ασίαν, 
τότε οὐκ ἐμπλήσας μὰ Δι’ ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ ὑπερβαλὼν 
ὅσα ἕκαστος ἐλπίξει ἀγαϑὰ ἔσεσθαι τοὺς μὲν ἀπιέναι 536 
οἴκαδε ἐθέλοντας εἰς τὴν οἰκείαν ἀποπέμψω ἢ ἐπανάξω 

αὐτός, τοὺς δὲ αὐτοῦ μένοντας ξηλωτοὺς τοῖς ἀπερχο- 

μένοις ποιήσω. 
97 Ταῦτα καὶ τοιαῦτα εἰπόντος ᾿4λεξάνδρου πολὺν 

μὲν χρόνον σιωπὴ ἦν οὔτε ἀντιλέγειν τολμώντων 5380 
πρὸς τὸν βασιλέα ἐκ τοῦ εὐθέος οὔτε ξυγχωρεῖν 
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ἐθελόντων. ἐν δὲ τούτῳ πολλάκις μὲν ᾿4λέξανδρος 

ἐκέλευξ λέγειν τὸν βουλόμενον, εἰ δή τις τὰ ἐναντία 
τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ λεχϑεῖσι γιγνώσκει" ἔμενε δὲ καὶ ὡς 
ἐπὶ πολὺ ἡ σιωπή" ὀψὲ δέ ποτε ϑαρσήσας Κοῖνος ὁ 

6 Πολεμοκράτους ἔλεξς τοιάδε. 

Ἐπειδὴ αὐτός, ὦ βασιλεῦ, οὐ κατὰ πρόσταγμα 
ἐθέλεις Μακεδόνων ἐξηγεῖσϑαι, ἀλλὰ πείσας μὲν ἄξειν 

φής, πεισϑεὶς δὲ οὐ βιάσεσϑαι, οὐχ ὑπὲρ ἡμῶν τῶνδε 
ποιήσομαι ἐγὼ τοὺς λόγους, οἵ καὶ προτιμώμενοι τῶν 

ι. ἄλλων καὶ τὰ ἄϑλα τῶν πόνων οἱ πολλοὶ ἤδη 
κεκομισμένοι καὶ τῷ κρατιστεύδυιν παρὰ τοὺς ἄλλους 
πρόϑυμοί σοι ἐς πάντα ἐσμέν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς 
τῆς πολλῆς. οὐδὲ ὑπὲρ ταύτης τὰ καϑ' ἡδονὴν ἐκείνοις 

ἐρῶ, ἀλλὰ ἃ νομίξω σύμφορά τέ δοι ἐς τὰ παρόντα 
:ὁ χαὶ ἐς τὰ μέλλοντα μάλιστα ἀσφαλῆ εἶναι. δίκαιος 

δέ εἶμι καϑ'᾿ ἡλικίαν τε μὴ ἀποκρύπτεσθαι τὰ δοκοῦντα 
βέλτιστα καὶ κατὰ τὴν ἐκ σοῦ μοι οὖσαν καὶ ἐς τοὺς 

ἄλλους ἀξίωσιν καὶ κατὰ τὴν ἐν τοῖς πόνοις τὲ καὶ 

κινδύνοις ἐς τόδε ἀπροφάσιστον τόλμαν. ὅσῳ γάρ 
30 τοῦ πλεῖστα καὶ μέγιστα σοί τε ἡγουμένῳ καταπέπρακται 

καὶ τοῖς ἅμα σοὶ οἴχοϑεν ὁρμηϑεῖσι, τοσῷδε μᾶλλόν 

τι ξύμφορόν μοι δοκεῖ πέρας τι ἐπιϑεῖναι τοῖς πόνοις 
καὶ κινδύνοις. αὐτὸς γάρ τοι ὁρᾷς, ὅσοι μὲν Μακε- 
δόνων τε καὶ Ἑλλήνων ἅμα σοὶ ὡρμήϑημεν, ὅσοι δὲ 

46 ὑπολελείμμεϑαι ὧν Θετταλοὺς μὲν ἀπὸ Βάκτρων 
εὐθὺς οὐ προϑύμους ἔτι ἐς τοὺς πόνους αἰσϑόμενος 
οἴκαδε, καλῶς ποιῶν, ἀπέπεμψας" τῶν δὲ ἄλλων ᾿Ελλή- 
νῶν οἱ μὲν ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς πρὸς σοῦ οἰκισϑείσαις 

κατῳκισμένοι οὐδὲ οὗτοι πάντῃ ἑκόντες μένουσιν" οἱ 
80 δὲ ξυμπονοῦντές τε ἔτι καὶ ξυγκινδυνεύοντες, αὐτοί 

τε καὶ ἡ Μακεδονικὴ στρατιά, τοὺς μὲν ἐν ταῖς μάχαις 
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ἀπολωλέχασιν, οἱ δὲ ἐκ τραυμάτων ἀπόμαχοι γεγενη- 
μένοι ἄλλοι ἄλλῃ τῆς σίας ὑπολελειμμένοι εἰσίν, οἱ 
πλείους δὲ νόσῳ ἀπολώλασιν, ὀλίγοι δὲ ἐκ πολλῶν 
ὑπολείπονται, καὶ οὔτε τοῖς σώμασιν ἔτι ὡσαύτως 
ἐρρωμένοι, ταῖς τὲ γνώμαις πολὺ ἔτι μᾶλλον προ- 
κεκμηχότες. καὶ τούτοις ξύμπασιν πόϑος μὲν γονέων 

ἐστίν, ὅσοις ἔτι σώξονται, πόϑος δὲ γυναικῶν καὶ 
παίδων, πόϑος δὲ δὴ τῆς γῆς αὐτῆς τῆς οἰκείας, ἣν 

ξὺν τῷ ἐκ σοῦ πορισϑέντι σφίσιν κόσμῳ μεγάλοι τε 
ἀντὶ μικρῶν καὶ πλούσιοι ἐκ πενήτων ἀναστρέφοντες 
ξυγγνωστοί εἶσιν ἐπιδεῖν ποθοῦντες. σὺ δὲ νῦν μὴ 

ἄγειν ἄκοντας" οὐδὲ γὰρ ὁμοίοις ἔτι χρήσῃ ἐς τοὺς 
κινδύνους, οἷς τὸ ἑχούσιον ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἀπέσται:" 

ἐπανελϑὼν δὲ αὐτός [τ6], εἰ δοκεῖ, ἐς τὴν οἱχζεδέαν 
καὶ τὴν μητέρα τὴν σαυτοῦ ἰδὼν καὶ τὰ τῶν “Ελλήνων 
καταστησάμενος καὶ τὰς νίκας ταύτας τὰς πολλὰς καὶ 

μεγάλας ἐς τὸν πατρῷον οἶκον κομίσας οὕτω δὴ ἐξ 
ἀρχῆς ἄλλον στόλον στέλλεσθαι, δὶ μὲν βούλει, ἐπ᾽ 
αὐτὰ ταῦτα τὰ πρὸς τὴν ἕω ᾧκισμένα ᾿Ινδῶν γένη, 
εἰ δὲ βούλει, ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον, εἰ δέ, ἐπὶ 
Καρχηδόνα καὶ τὰ ἐπέχεινα Καρχηδονίων τῆς Διβύης. 

ταῦτα δὲ σὸν ἤδη ἐξηγεῖσϑαι. ἕψονται δέ δοι ἄλλοι 

Μακεδόνες καὶ ἄλλον Ἕλληνες, νέοι τε ἀντὶ γερόντων 
καὶ ἀκμῆτες ἀντὶ κεκμηκότων, καὶ οἷς τὰ τοῦ πολέμου 

διὰ τὸ ἀπείρατον ἔς τὲ τὸ παραυτίκα οὐ φοβερὰ καὶ 
κατὰ τὴν τοῦ μέλλοντος ἐλπίδα ἐν σπουδῇ ἔσται" οὃς 
καὶ ταύτῃ ἔτι προθυμότερον ἀκολουθήσειν σοι εἶκός, 
ὁρῶντας τοὺς πρότερον ξυμπονήσαντάς τὸ καὶ ξυγ- 
κινδυνεύσαντας ἐς τὰ σφέτερα ἤϑη ἐπανεληλυϑότας, 
πλουσίους τε ἀντὶ πενήτων καὶ ἀντὶ ἀφανῶν τῶν 30 

9 πάλαι εὐκλεεῖς. καλὸν δέ, ὦ βασιλεῦ, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, 
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καὶ ἡ ἐν τῷ εὐτυχεῖν σωφροσύνη. σοὶ γὰρ αὐτῷ ἡγου- 
μένῳ καὶ στρατιὰν τοιαύτην ἄγοντι ἐκ μὲν πολεμίων 
δέος οὐδέν, τὰ δὲ ἐκ τοῦ δαιμονίου ἀδόκητά τὸ καὶ 
ταύτῃ καὶ ἀφύλακτα τοῖς ἀνθρώποις ἐστί. 

5 Τοιαῦτα εἰπόντος τοῦ Κοίνου ϑόρυβον γενέσϑαι 28 

ἐκ τῶν παρόντων ἐπὶ τοῖς λόγοις" πολλοῖς δὲ δὴ καὶ 

δάκρυα προχυϑέντα ἔτι μᾶλλον δηλῶσαι τό τὸ ἀκούσιον 
τῆς γνώμης ἐς τοὺς πρόσω κινδύνους καὶ τὸ καϑ' 

ἡδονήν σφισιν εἶναι τὴν ἀποχώρησιν. ᾿4λέξανδρος δὲ 
ιο τότε μὲν ἀχϑεσϑεὶς τοῦ τὸ Κοίνου τῇ παρρησίᾳ καὶ 
τῷ ὄκνῳ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων διέλυσε τὸν ξύλλογον᾽ 

ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν ξυγκαλέσας αὖϑις ξὺν ὀργῇ τοὺς 3 

αὐτοὺς αὐτὸς μὲν ἱέναι ἔφη τοῦ πρόσω, βιάσεσϑαι 
δὲ οὐδένα ἄκοντα Μακεδόνων ξυνέπεσϑαι' ἕξευν γὰρ 

ιό τοὺς ἀκολουϑήσοντας τῷ βασιλεῖ σφῶν ἑκόντας τοῖς 

δὲ καὶ ἀπιέναι οἴκαδε ἐϑέλουσιν ὑπάρχειν ἀπιέναι καὶ 
ἐξαγγέλλειν τοῖς οἰκείοις, ὅτι τὸν βασιλέα σφῶν 

ἐν μέσοις τοῖς πολεμίοις ἐπανήχουσιν ἀπολιπόντες. 

ταῦτα εἰπόντα ἀπελθεῖν ἐς τὴν σκηνὴν μηδέ τινα τῶν ὃ 

20 ἑταίρων προσέσϑαινι αὐτῆς τε ἐχείνης τῆς ἡμέρας καὶ 

ἐς τὴν τρίτην ἔτι ἀπ᾽ ἐκείνης, ὑπομένοντα, δὶ δή τις 
τροπὴ ταῖς γνώμαις τῶν Μακεδόνων τε καὶ ξυμμάχων, 

οἷα δὴ ἐν ὄχλῳ στρατιωτῶν τὰ πολλὰ φιλεῖ γίγνεσϑαι, 
ἐμπεσοῦσα εὐπειϑεστέρους παρέξει αὐτούς. ὡς δὲ 4 

“5 σιγὴ αὖ πολλὴ (ἦν) ἀνὰ τὸ στρατόπεδον καὶ ἀχϑό- 
μενον μὲν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ δῆλοι ἦσαν, οὐ μὴν μετα- 
βαλλόμενοι γε ὑπ’ αὐτῆς, ἐνταῦϑα δὴ λέγει τολε- Ῥίοιοτι. 
μαῖος ὁ “Δάγου, ὅτι ἐπὶ τῇ διαβάσει οὐδὲν μεῖον 
ἐθύετο, ϑυομένῳ δὲ οὐκ ἐγίγνετο αὐτῷ τὰ ἱερά. 

Φοτότε δὴ τοὺς πρεσβυτάτους τε τῶν ἑταίρων καὶ ὅ 
τοὺς μάλιστα ἐπιτηδείους αὐτῷ συναγαγών, ὡς πάντα 

ΑἩἸΒΙΑΗΙ ΑΝΑΒΑΒΙΒ θὰ. Βοοδ. Εἰ. τιΐποσ. 16 
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ἐς τὴν ὀπίσω ἀναχώρησιν αὐτῷ ἔφερεν, ἐκφαίνει ἐς 
τὴν στρατιάν, ὅτι ἔγνωσται ὀπίσω ἀποστρέφειν. 

Οἱ δὲ ἐβόων τὸ οἷα ἂν ὄχλος ξυμμιγὴς χαίρων 
βοήσειε καὶ ἐδάκρυον οἱ πολλοὶ αὐτῶν᾽ οἱ δὲ καὶ τῇ 
σκηνῇ τῇ βασιλικῇ πελάξοντες ηὔχοντο ᾿4λεξάνδρῳ 
πολλὰ καὶ ἀγαϑά, ὅτι πρὸς σφῶν μόνων νικηϑῆναι 

ἠνέσχετο. ἔνϑα δὴ διδλὼν κατὰ τάξεις τὴν στρατιὰν 
δώδεκα βωμοὺς κατασκευάξειν προστάττει, ὕψος μὲν 

κατὰ τοὺς μεγέστους πύργους, εὖρος δὲ μείξονας ἔτι 

ἢ κατὰ πύργους, χαριστήρια τοῖς ϑεοῖς τοῖς ἐς τοσόνδε 

ἀγαγοῦσιν αὐτὸν νικῶντα καὶ μνημεῖα τῶν αὑτοῦ. 

πόνων. ὡς δὲ κατεσκευασμένοι αὐτῷ οἱ βωμοὶ ἦσαν, 
ϑύει δὴ ἐπ᾽ αὐτῶν ὡς νόμος καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμ- 
νικόν τε καὶ ἱππικόν. καὶ τὴν μὲν χώραν τὴν μέχρι 
τοῦ Ὑφάσιος ποταμοῦ Πώρῳ ἄρχειν προσέϑηκεν, αὐτὸς 
δὲ ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην ἀνέστρεφε. διαβὰς δὲ τὸν 
Ὑδραώτην, ἐπὶ τὸν Ἀκεσίνην αὖ ἐπανήξει ὀπίσω. καὶ 
ἐνταῦϑα καταλαμβάνει τὴν πόλιν ἐξῳκοδομημένην, 
ἥντινα Ἡφαιστίων αὐτῷ ἐκχτειχίσαι ἐτάχϑη" καὶ ἐς 
ταύτην ξυνοικίδας τῶν τε προσχώρων ὅσοι ἐϑελονταὶ 
κατῳκίξοντο καὶ τῶν μισϑοφόρων ὅ τι περ ἀπόμαχον, 

αὐτὸς τὰ ἐπὶ τῷ κατάπλῳ παρεσκχευάξετο τῷ ἐς τὴν 
μεγάλην ϑάλασσαν. 

Ἔν τούτῳ δὲ ἀφίκοντο πρὸς αὐτὸν Δρδάκης τὲ ὁ 
τῆς ὁμόρου ᾿4βισδάρῃ χώρας ὕπαρχος καὶ ὁ ἀδελφὸς 
Ἀβισάρου καὶ οἱ ἄλλοι οἰκεῖοι, δῶρά τὲ κομίξοντες ἃ 
μέγιστα παρ᾽ ᾿Ινδοῖς καὶ τοὺς παρ᾽ ᾿4βιδάρου ἐλέφαντας, 
ἀριϑμὸν ἐς τριάκοντα" ᾿4βισάρην γὰρ νόσῳ ἀδύνατον 
γενέσϑαι ἐλθεῖν. ξυνέβαινον δὲ τούτοις καὶ οἱ παρὰ 

90 

᾿Αλεξάνδρου ἐχπεμφϑέντες πρέσβεις πρὸς ᾿Αβισάρην. 530 
ὅ καὶ ταῦτα οὐ χαλεπῶς πιστεύσας οὕτως ἔχειν ᾿4βισάρῃ 
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τὸ τῆς αὑτοῦ χώρας σατραπεύειν ἔδωκεν καὶ ᾿ρδάκην 

τῇ ᾿Αβισάρου ἐπικρατείᾳ προσέϑηκεν᾽ καὶ φόρους 
οὕστινας ἀποίδσουσι τάξας ϑύει αὖ καὶ ἐπὶ τῷ ̓ ἀκεσίνῃ 
ποταμῷ. καὶ τὸν Ἀκεσίνην αὖ διαβὰς ἐπὶ τὸν Ὑδάσπην 

5 ἧκεν, ἵνα καὶ τῶν πόλεων τῆς τὲ Νικαίας καὶ τῶν 
Βουχεφάλων ὅσα πρὸς τῶν ὄμβρων πεπονηκότα ἦν ξὺν 

τῇ στρατιᾷ ἐπεσκεύασε καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ τὴν χώραν 
ἐκόσμει. 

16" 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. 

1. 4λέξανδρος δέ, ἐπειδὴ παρεσκευάσθησαν αὐτῷ ἐπὶ 
τοῦ Ὑδάσπου ταῖς ὄχϑαις πολλαὶ μὲν τριακόντοροι καὶ 
ἡμιόλιαι, πολλὰ δὲ καὶ ἱππαγωγὰ πλοῖα καὶ ἄλλα ὅσα 

ἐς παρακομιδὴν στρατιᾶς ποταμῷ δὕπορα, ἔγνω κατα- 
πλεῖν κατὰ τὸν Ὑδάσπην ὡς ἐπὶ τὴν μεγάλην ϑάλασ- 

8 ὅαν. πρότερον μέν γε ἐν τῷ ̓ Ινδῷ ποταμῷ κροκοδείλους 
ἰδών, μόνῳ τῶν ἄλλων ποταμῶν πλὴν Νείλον, πρὸς 

δὲ ταῖς ὄχϑαις τοῦ ᾿Φκεσίνου κυάμους πεφυκότας 

ὁποίους ἡ γῆ ἐκφέρει ἡ Αἰγυπτία, καὶ [ὃ] ἀκούσας 
ὅτι ὁ ᾿ἀχεσίνης ἐμβάλλει ἐς τὸν ᾿Ινδόν, ἔδοξεν ἐξευρη- 

8 χέναι τοῦ Νείλου τὰς ἀρχάς. ὡς τὸν Νεῖλον ἐνθένδε 
ποϑὲν ἐξ ᾿Ινδῶν ἀνίσχοντα καὶ δι’ ἐρήμου πολλῆς γῆς 
δέοντα καὶ ταύτῃ ἀπολλύοντα τὸν ᾿Ινδὸν τὸ ὄνομα, 
ἔπειτα, ὁπόϑεν ἄρχεται διὰ τῆς οἰκουμένης χώρας ῥεῖν, 
Νεῖλον ἤδη πρὸς Αἰϑιόπων τε τῶν ταύτῃ καὶ Αἷγυ- 

θάγε. πτίων καλούμενον (ἤν), ὡς Ὅμηρος ἐποίησεν, ἐπώνυμον 

τῆς Αἰγύπτου Αἴγυπτον, οὕτω δὴ ἐσδιδόναν ἐς τὴν 
4 ἐντὸς θάλασσαν. καὶ δὴ καὶ πρὸς ᾿θλυμπιάδα γράφοντα 
ὑπὲρ τῶν ᾿Ινδῶν τῆς γῆς ἄλλα τε γράψαι καὶ ὅτι 
δοκοίη αὑτῷ ἐξευρηκέναι τοῦ Νείλου τὰς πηγάς, μικροῖς 
δή τισι καὶ φαύλοις ὑπὲρ τῶν τηλικούτων τεκχμαιρό- 

δ μένον. ἐπεὶ μέντοι ἀτρεκέστερον ἐξήλεγξε τὰ ἀμφὶ 
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τῷ ποταμῷ τῷ ᾿Ινδῷ, οὕτω δὴ μαϑεῖν παρὰ τῶν ἐπι- 
χωρίων τὸν μὲν Ὑδάσπην τῷ ᾿Αἀκεσίνῃ, τὸν ᾿Ακεσίνην 
δὲ τῷ ᾿Ινδῷ τό τε ὕδωρ ξυμβάλλοντας καὶ τῷ ὀνόματι 

ξυγχωροῦντας, τὸν ᾿Ινδὸν δὲ ἐκδιδόντα ἤδη ἐς τὴν 
5 μεγάλην ϑάλασσαν, δίστομον τὸν ᾿Ινδὸν ὄντα, οὐδέζνΣ τι 
αὐτῷ προσῆκον τῆς γῆς τῆς «Αἰγυπτίας τηνικαῦτα δὲ 

τῆς ἐπιστολῆς τῆς πρὸς τὴν μητέρα τοῦτο {τὸ» ἀμφὶ τῷ 
Νείλῳ γραφὲν ἀφελεῖν. καὶ τὸν κατάπλουν τὸν κατὰ 8 
τοὺς ποταμοὺς ἔστε ἐπὶ τὴν μεγάλην ϑάλασσαν ἐπι- 

ιο νοοῦντα παρασκχευασθϑῆναί οἱ ἐπὶ τῷδε κελεῦσαι τὰς 
ναῦς. αἱ δὲ ὑπηρεσίαι αὐτῷ ἐς τὰς ναῦς ξυνεπληρώ- 
ϑηόαν ἐκ τῶν ξυνεπομένων τῇ στρατιᾷ Φοινίχων καὶ 
Κυπρίων καὶ Καρῶν καὶ Αἰγυπτίων. 

Ἐν δὲ τούτῳ Κοῖνος μὲν ἐν τοῖς πιστοτάτοις 3 

ι6 4λεξάνδρῳ ὧν τῶν ἑταίρων νόσῳ τελευτᾷ" καὶ τοῦτον 
ϑάπτει ἐκ τῶν παρόντων μεγαλοπρεπῶς. αὐτὸς δὲ. 

ξυναγαγὼν τούς τε ἑταίρους καὶ ὅσοι ᾿Ινδῶν πρέσβεις 
παρ᾽ αὐτὸν ἀφιγμένοι ἦσαν βασιλέα μὲν τῆς ἑαλωκυίας 
ἤδη ᾿Ινδῶν γῆς ἀπέδειξε Πῶρον, ἑπτὰ μὲν ἐϑνῶν τῶν 

90 ξυμπάντων, πόλεων δὲ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν ὑπὲρ τὰς 
δισχιλίας. τὴν στρατιὰν δὲ διένειμεν ὧδε αὐτὸς μὲν 2 
τοὺς ὑπασπιστάς τε ἅμα οἷ ξύμπαντας ἐπὶ τὰς ναῦς 

ἀνεβίβασε καὶ τοὺς τοξότας καὶ τοὺς ᾿«γριᾶνας καὶ τὸ 

ἄγημα τῶν ἱππέων. Κρατερὸς δὲ αὐτῷ μοῖράν τὸ τῶν 

ς5 πεξῶν καὶ τῶν ἱππέων παρὰ τὴν ὄχϑην τοῦ Ὑδάσπου 
τὴν ἐν δεξιᾷ ἦγεν᾽ κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ὄχϑην τὸ 
πλεῖστόν τε καὶ κράτιστον τῆς στρατιᾶς καὶ τοὺς 
ἐλέφαντας ᾿Ηφαιστίων προὐχώρδι ἄγων, ἤδη ὄντας ἐς 

διακοσίους" τούτοις δὲ ἦν παρηγγελμένον ὡς τάχιστα 

80 ἄγειν ἵναπερ τὰ Σωπείϑου βασίλδιας. Φιλίππῳ δὲ τῷ 8ὃ 
σατράπῃ τῆς ἐπέκεινα τοῦ ᾿Ινδοῦ ὡς ἐπὶ Βακτρίους 
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γῆς διαλιπόντι τρεῖς ἡμέρας παρήγγελτο ἔπεσϑαι ξὺν 
τοῖς ἀμφ᾽ αὐτόν. τοὺς ἱππέας δὲ τοὺς Νυσαίους 

ὀπίσω ἀποπέμπει ἐς τὴν Νῦσαν. τοῦ μὲν δὴ ναυτικοῦ 
παντὸς Νέαρχος αὐτῷ ἐξηγεῖτο, τῆς δὲ αὐτοῦ νεὼς 

Θιϑεΐοσ χυβερνήτης (ἦν, ᾿Ονησίκριτος, ὃς ἐν τῇ ξυγγραφῇ, 
ἥντινα ὑπὲρ ᾿4λεξάνδρου ξυνέγραψε, καὶ τοῦτο ἐψεύ- 
σατο, ναύαρχον ἑαυτὸν εἶναι γράψας, κυβερνήτην 

4 ὄντα. ἦν δὲ τὸ ξύμπαν πλῆϑος τῶν νεῶν, ὡς λέγει 

Ῥέοῖοιι. Πτολεμαῖος ὃ Δάγου, ᾧ μάλιστα ἐγὼ ἕπομαι, τρια- 
κόντοροι μὲν ἐς ὀγδοήκοντα, τὰ δὲ πάντα πλοῖα σὺν τὸ 

τοῖς ἱππαγωγοῖς τε κχαὶ κερκούροις χαὶ ὅσα ἄλλα 

ποτάμια ἢ τῶν πάλαι πλεόντων κατὰ τοὺς ποταμοὺς 

ἢ ἐν τῷ τότε ποιηϑέντων οὐ πολὺ ἀποδέοντα τῶν 
δισχιλίων. 

8 ὯὩῃς δὲ ξύμπαντα αὐτῷ παρεσκεύαστο, ὑπὸ τὴν τὸ 
ἕω ὃ μὲν στρατὸς ἐπέβαινε τῶν νεῶν, αὐτὸς δὲ ἔϑυε 
τοῖς ϑεοῖς ὡς νόμος καὶ τῷ ποταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ ὅπως 
οἱ μάντεις ἐξηγοῦντο. καὶ ἐπιβὰς τῆς νεὼς ἀπὸ τῆς 

πρώρας ἐκ χρυσῆς φιάλης ἔσπενδεν ἐς τὸν ποταμόν, 
τόν τὸ ᾿Αχεσίνην ξυνεπικαλούμενος τῷ Ὑδάσπῃ, ὅντινα 30 
μέγιστον αὖ τῶν ἄλλων ποταμῶν ξυμβάλλειν τῷ 
Ὑδάσπῃ ἐπέπυστο καὶ οὐ πόρρω αὐτῶν εἶναι τὰς ξυμ- 
βολάς, καὶ τὸν ᾿Ινδόν, ἐς ὅντινα ὃ ᾿ἀκεσίνηρ ξὺν τῷ 

2 Ὑδάσπῃ ἐμβάλλει. ἐπὶ δὲ Ἡρακλεῖ τε τῷ προπάτορι 
σπείσας καὶ 'ἥμμωνι καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς ὅσοις αὐτῷ 35 

νόμος σημῆναν ἐς ἀναγωγὴν κελεύει τῇ σάλπιγγι. ἅμα 
“τὸ δὴ ἐσημάνϑη καὶ ἀνήγοντο ἐν κόσμῳ. παρήγγελτο 

γὰρ ἐφ᾽ ὅσων τε τὰ σχευοφόρα πλοῖα ἐχρῆν τετάχϑαι 
καὶ ἐφ᾽ ὅσων τὰ ἱππαγωγά, ἐφ᾽ ὅσων τε τὰς μαχίμους 
τῶν νεῶν, ὡς μὴ συμπίπτειν ἀλλήλαις κατὰ τὸν πόρον 30 

εἰκῇ πλεούσας" καὶ ταῖς ταχυναυτούσαις φϑάνειν οὐκ 
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ἐφίετο ἔξω τῆς τάξεως. ἦν δὲ ὅ τὸ κτύπος τῆς δὶρε- 8 
σίας οὐδενὶ ἄλλῳ ἐοικώς, ἅτε ἀπὸ πολλῶν νεῶν ἐν 

ταὐτῷ ἐρεσσομένων, καὶ βοὴ ἀπό τὸ τῶν κελευστῶν 
ἐνδιδόντων τὰς ἀρχάς τὲ καὶ ἀναπαύλας τῇ εἰρεσίᾳ 

6 καὶ τῶν ἐρετῶν ὁπότε ἀϑρόοι ἐμπίπτοντες τῷ ῥοθίῳ 
ἐπαλαλάξειαν: αἵ τὰ ὄχϑαι, ὑψηλότεραν τῶν νεῶν 
πολλαχῇ οὖσαι, ἐς στενόν τε τὴν βοὴν ξυνάγουσαι 
καὶ τῇ ξυναγωγῇ αὐτῇ ἐπὶ μέγα ηὐξημένην ἐς ἀλλήλας 
ἀντέπεμπον, καί που καὶ νάπαι ἑκατέρωϑεν τοῦ 

10 ποταμοῦ τῇ τὸ ἐρημίᾳ καὶ τῇ ἀντιπέμψει τοῦ κτύπου 
καὶ αὗται ξυνεπελάμβανον᾽" οἵ τε ἵπποι διαφαινόμενοι 4 
διὰ τῶν ἱππαγωγῶν πλοίων, οὐ πρόσϑεν ἵπποι ἐπὶ 
νεῶν ὀφϑέντες ἐν τῇ ᾿Ινδῶν γῇ (καὶ γὰρ καὶ τὸν 
Διονύσου ἐπ᾽ ᾿Ινδοὺς στόλον οὐκ ἐμέμνηντο γενέσϑαι 

16 ναυτικόν), ἔχπληξιν παρεῖχον τοῖς ϑεωμένοις τῶν 

βαρβάρων, ὥστε οἱ μὲν αὐτόϑεν τῇ ἀναγωγῇ παρα- 

γενόμενοι ἐπὶ πολὺ ἐφωμάρτουν, ἐς ὅσους δὲ τῶν 
ἤδη ᾿4λεξάνδρῳ προσκεχωρηκότων ᾿Ινδῶν ἡ βοὴ τῶν 
ἐρετῶν ἢ ὁ κτύπος τῆς εἰρεσίας ἐξίκετο, καὶ οὗτοι 

20 ἐπὶ τῇ ὄχϑῃ κατέϑεον καὶ ξυνείποντο ἐπάδοντες βαρβα- 
ουκῶς. φιλῳδοὶ γάρ, εἴπερ τινὲς ἄλλοι, ᾿Ινδοὶ καὶ 
φιλορχήμονες ἀπὸ ΖΙ΄ονύσου ἔτι καὶ τῶν ἅμα Διονύσῳ 
βακχχευσάντων κατὰ τὴν ᾿Ινδῶν γῆν. 

Οὕὔτω δὴ πλέων τρίτῃ ἡμέρᾳ κατέσχεν, ἵναπερ 4 
«4 Ηφαιστίωνί τε καὶ Κρατερῷ κατὰ τὸ αὐτὸ στρατο- 

πεδεύειν ἐπὶ ταῖς ἀντιπέρας ὄχϑαις παρήγγελτο. μείνας 
δὲ ἐνταῦϑα ἡμέρας δύο, ὡς καὶ Φίλιππος αὐτῷ ξὺν 

τῇ λοιπῇ στρατιᾷ ἀφίκετο, τοῦτον μὲν ἐπὶ τὸν ᾿Ακεσί- 
νην ποταμὸν ἐκπέμπει ξὺν οἷς ἔχων ἦκε, τάξας παρὰ 

20 τοῦ “κεσίνου ποταμοῦ τὴν ὄχϑην πορεύεσθαι" τοὺς 
δὲ ἀμφὶ Κρατερόν τε καὶ Ἡφαιστίωνα αὖϑις ἐκπέμπει, 
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8 παραγγείλας ὅπως χρὴ τὴν πορείαν ποιεῖσϑαι. αὐτὸς 

δὲ ἔπλει κατὰ τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν οὐδαμοῦ μείονα 

ἐν τῷ κατάπλῳ εἴκοσι σταδίων τὸ εὖρος. προσορμιξό- 
μδνος δὲ ὅπῃ τύχοι ταῖς ὄχϑαις τοὺς προσοικοῦντας 

τῷ ᾿ Ὑδάσπῃ ᾿Ινδοὺς τοὺς μὲν ἐνδιδόντας σφᾶς ὁμο- 9 

λογίαις παρελάμβανεν, ἤδη δέ τινας καὶ ἐς ἀλκὴν 
ὃ χωρήσαντας βίᾳ κατεστρέψατο. αὐτὸς δὲ ὡς ἐπὶ τὴν 
Μαλλῶν τὲ καὶ Ὀξυδρακῶν γῆν σπουδῇ ἔπλει, πλεί- 
στους τὸ καὶ μαχιμωτάτους τῶν ταύτῃ ᾿Ινδῶν πυνϑανό- 
μενος καὶ ὅτι ἐξηγγέλλοντο αὐτῷ παῖδας μὲν καὶ τὸ 

. γυναῖχας ἀποτεϑεῖσϑαι εἰς τὰς ὀχυρωτάτας τῶν πόλεων, 
αὐτοὶ δὲ ἐγνωκέναι διὰ μάχης ἱέναι πρὸς αὐτόν. ἐφ᾽ 
ὅτῳ δὴ καὶ σπουδῇ πλείονι ἐποιεῖτο τὸν πλοῦν, ὕπως 
μὴ καϑεστηχόσιν αὐτοῖς, ἀλλὰ ἐν τῷ ἐνδεεῖ τὲ ἔτι 

4 τῆς παρασκευῆς καὶ τεταραγμένῳ προσφέρηται. ἔνϑηεν τὸ 

δὲ ὡρμήϑη τὸ δεύτερον, [καὶ] πέμπτῃ ἡμέρᾳ ἀφίκετο 
ἐπὶ τὴν ξυμβολὴν τοῦ τε ᾿ Ὑδάσπου καὶ τοῦ ᾿Ακεσίνου. 
ἵνα δὲ ξυμβάλλουσιν οἱ ποταμοὶ οὗτοι, στενότατος εἷς 

ποταμὸς ἐκ τοῖν δυοῖν γίγνεται καὶ τὸ ῥεῦμα αὐτῷ 
. ὀξὺ ἐπὶ τῇ στενότητι καὶ δῖναι ἄτοποι ὑποστρέφοντος 5:0 

τοῦ ῥοῦ, καὶ τὸ ὕδωρ κυμαίνεταί τὸ καὶ καχλάξει ἐπὶ 
μέγα, ὡς καὶ πόρρω ἔτι ὄντων ἐξακούεσϑαι τὸν κτύπον 

ὅ τοῦ χύματος. καὶ ἦν μὲν προεξηγγελμένα ταῦτα 
᾿4λεξάνδρῳ ἐκ τῶν ἐγχωρίων καὶ (ἐξδ ᾿4λεξάνδρου τῇ 
στρατιᾷ ὅμως δὲ ἐπειδὴ ἐπέλαξεν αὐτῷ ταῖς ξυμ- κε 
βολαῖς ὁ στρατός, ἐς τοσόνδε ὃ ἀπὸ τοῦ ῥοῦ κτύπος 
κατεῖχεν, ὥστε ἐπέστησαν τὰς εἰρεσίας οἱ ναῦται, οὐκ 

ἐκ παραγγέλματος, ἀλλὰ τῶν τὸ κελευστῶν ὑπὸ ϑαύ- 
ματος ἐκσιωπησάντων καὶ αὐτοὶ μετέωροι πρὸς τὸν 

κτύπον γενόμενοι. 80 
ὅ ὩὉςῃς δὲ οὐ πόρρω τῶν ξυμβολῶν ἧσαν, ἐνταῦϑα 
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δὴ οἱ κυβερνῆται παραγγέλλουσιν ὡς βιαιοτάτῃ εἰρεσίᾳ 

χρωμένους ἐξελαύνειν ἐκ τῶν στενῶν, τοῦ μὴ ἐμπι- 
πτούσας τὰς ναῦς ἐς τὰς δίνας ἀναστρέφεσθαι πρὸς 

αὐτῶν, ἀλλὰ κρατεῖν γὰρ τῇ εἰρεσίᾳ τῶν ἐπιστροφῶν 
ετοῦ ὕδατος. τὰ μὲν δὴ στρογγύλα πλοῖα ὅσα καὶ 3 

ἔτυχεν αὐτῶν περιστραφέντα πρὸς τοῦ ῥοῦ, οὐδέν τι 
παϑόντα ἐν τῇ ἐπιστροφῇ ὅτι μὴ ταράξαντα τοὺς 
ἐμπλέοντας, κατέστη ἐς εὐθύ, πρὸς αὐτοῦ τοῦ ῥοῦ 
ὀρϑωθέντα᾽ αἱ δὲ μαχραὶ νῆες οὐχ ὡσαύτως ἀπαϑεῖς 

ιο ἀπῆλϑον ἐν τῇ ἐπιστροφῇ, οὔτε μετέωροι ἐπὶ τοῦ 
ἐπικαχλάξοντος κύματος ὡσαύτως οὖσαι, ὅσαι τε δίκρο- 

τοι αὐτῶν τὰς κάτω κώπας οὐκ ἐπὶ πολὺ ἔξω ἔχουσαι 

τοῦ ὕδατος" καὶ αἱ κῶπαι δὲ αὐτοῖς πλαγίοις ἐν ταῖς 

δίναις γενομένοις συνετρίβοντο, ὅσων γὲ ἐγκατ- 
ι. δλήφϑησαν ὑπὸ τοῦ ὕδατος οὐ φϑασάντων αὐτὰς 

μετεωρίσαι, ὡς πολλὰς μὲν πονῆσαι τῶν νεῶν, δύο δὲ 

δὴ περιπεσούσας ἀλλήλαις αὐτάς τε διαφϑαρῆναι καὶ 

τῶν ἐμπλεόντων ἐν αὐταῖς πολλούς. ὡς δὲ ἐς πλάτος 

ἤδη ὁ ποταμὸς διέσχεν, ἐνταῦϑα δὴ ὅ τὸ ῥοῦς οὐκέτι 
0. ὡσαύτως χαλεπὸς ἦν καὶ αἱ δῖναι οὐχ ὁμοίᾳ τῇ βίᾳ ἐπ- 

ἐστρεφον. προσορμίσας οὖν τῇ ἐν δεξιᾷ ὄχϑῃ .4λέξ- 4 
ανδρος τὸν στρατόν, ἵνα σκέπη τὲ ἦν τοῦ ῥοῦ καὶ 
προσβολὴ ταῖς ναυσὶν καί τις καὶ ἄκρα τοῦ ποταμοῦ 
ἐπιτηδείως ἀνεῖχεν ἐς τῶν ναυαγίων τε τὴν ξυναγω- 

46 γὴν καὶ εἴ τινὲς ἐπ᾿ αὐτῶν ξῶντες ἔτι ἐφέροντο, τούτους 
τε διέσωσε καὶ ἐπιδόκευάσας τὰς πεπονηχυίας τῶν 

νεῶν Νέαρχον μὲν καταπλεῖν κελδύει ἔστ᾽ ἂν ἀφίκηται 
ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ Μαλλῶν ἔϑνους, αὐτὸς δὲ τῶν βαρ- 
βάρων τῶν οὐ προσχωρούντων καταδρομὴν τῆς χώρας 

80 ποιησάμενος καὶ κωλύσας ἐπικουρῆσαι αὐτοὺς τοῖς 

Μαλλοῖς, οὕτω δὴ αὖϑις ξυνέμιξε τῷ ναυτικῷ. 

ὦϑ9 
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ὅδ ΚΚαὶ ἐνταῦϑα Ἡφαιστίων τὸ αὐτῷ καὶ Κρατερὸς 
καὶ Φίλιππος ξὺν τοῖς ἀμφ᾽’ αὐτοὺς ὁμοῦ ἤδη ἦσαν. 

ὁ δὲ τοὺς μὲν ἐλέφαντας καὶ τὴν Πολυπέρχοντος 

τάξιν καὶ τοὺς ἱπποτοξότας καὶ Φίλιππον ξὺν τῇ ἀμφ᾽ 

αὐτὸν στρατιᾷ διαβιβάσας τὸν Ὑδάσπην ποταμὸν 

Κρατερῷ ἄγειν προσέταξε Νέαρχον δὲ ξὺν τῷ ναυτιχῷ 
πέμπει τρισὶν ἡμέραις τὴν στρατιὰν κελεύσας φϑάνειν 
κατὰ τὸν πλοῦν. τὸν δὲ ἄλλον στρατὸν τριχῇ δι- 
ἕνειμε᾽ καὶ ἩΗφαιστίωνα μὲν πέντε ἡμέραις προϊέναι, 

ἔταξεν, ὡς εἴ τινες. τοὺς ξὺν αὐτῷ τεταγμένους φεύ- τὸ 

7οντες ἐς τὸ πρόσω κατὰ σπουδὴν ἴοιεν, τοῖς ἀμφὶ 

Ἡφαιστίωνα ἐμπίπτοντες ἁλίσκωνται: Πτολεμαῖον δὲ 
τὸν Μάγου δοὺς καὶ τούτῳ τῆς στρατιᾶς μέρος 

τρισὶν ἡμέραις ὑπολειπόμενον ἔπεσϑαι ἐκέλευσεν, ὡς 

ὅσον τὸ ἔμπαλιν ὑποστρέφοιεν αὐτὸν φεύγοντες, τ᾿ 
οὗτοι δὲ. ἐς τοὺς ἀμφὶ τὸν Πτολεμαῖον ἐμπίπτοιεν. 
ἐπὰν δὲ ἀφίχωνται. ἐς τὰς ξυμβολὰς τοῦ τὲ 4κε- 

σίνου καὶ τοῦ Ὑδραώτου ποταμοῦ, ἐνταῦϑα δὴ τούς 
τε φϑάνοντας ὑπομένειν ἐκέλευσεν, ἔστ᾽ ἂν ἥκῃ 
αὐτός, καὶ τοὺς ἀμφὶ Κρατερὸν καὶ Πτολεμαῖον αὐτῷ 30 
ξυμβαλεῖν. 

6 «αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν τοὺς ὑπασπιστάς τε καὶ τοὺς 

τοξότας καὶ τοὺς ᾿«γριᾶνας καὶ τῶν πεξεταίρων καλου- 

μένων τὴν Πείϑωνος τάξιν καὶ τοὺς ἱπποτοξότας τε 

πάντας καὶ τῶν ἱππέων τῶν ἑταίρων τοὺς ἡμίσεας 536 

διὰ γῆς ἀνύδρου ὡς ἐπὶ Μαλλοὺς ἦγεν, ἔϑνος ᾿Ινδικὸν 
ῶ ᾿Ινδῶν τῶν αὐτονόμων. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ κατεστρατο- 
πέδευδε πρὸς ὕδατι οὐ πολλῷ, ὃ δὴ ἀπεῖχε τοῦ 
ΑἈκεσίνου ποταμοῦ σταδίους ἐς ἑκατόν" δειπνοποιησά- 

μενος δὲ καὶ ἀναπαύδας τὴν στρατιὰν οὐ πολὺν 50 
χρόνον παραγγέλλδι ὅ τι τις ἔχον ἄγγος ἐμπλῆσαι 

Θ 

« 
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ὕδατος. διελθὼν δὲ τῆς τὸ ἡμέρας τὸ ἔτι ὑπολ(εγιπό- 

μενον καὶ τὴν νύκτα ὅλην ἐς τετρακοσίους μάλιστα 
σταδίους ἅμα ἡμέρᾳ πρὸς πόλιν ἀφίκετο, ἐς ἣν ξυμ- 

πεφεύγεσαν πολλοὶ τῶν Μαλλῶν. οἱ δὲ οὔποτ᾽ ἂν 
οἰηϑέντες διὰ τῆς ἀνύδρου ἐλϑεῖν ἐπὶ σφᾶς ᾿4λέξαν- 
δρον ἔξω τὰ τῆς πόλεως οἱ πολλοὶ καὶ ἄνοπλοι. ἦσαν. 

ἐφ᾽ ὅτῳ καὶ δῆλος ἐγένετο ταύτην ἀγαγὼν ᾿4λέξανδρος, 
ἣν ὅτι αὐτῷ ἀγαγεῖν χαλεπὸν ἦν, ἐπὶ τῷδε οὐδὲ τοῖς 
πολεμίοις ὅτι ἄξει πιστὸν ἐφαίνετο. τούτοις μὲν δὴ 

ιοοὐ προσδοκήσασιν ἐπιπεσὼν τοὺς μὲν πολλοὺς ἀπ- 
ἔκτεινεν αὐτῶν οὐδὲ ἐς ἀλκὴν οἷα δὴ ἀνόπλους τρα- 
πέντας᾽ τῶν δὲ ἄλλων δὶς τὴν πόλιν κατειληϑέντων 

κύκλῳ περιστήσας τῷ τείχει τοὺς ἱππέας, ὅτι μήπω ἡ 

φάλαγξ τῶν πεξῶν ἠκολουϑήκει αὐτῷ, ἀντὶ χάρακος 

ι. ἐχρήσατο τῇ ἵππῳ. ὡς δὲ τάχιστα οἱ πεζοὶ ἀφίκοντο, 
Περδίκκαν μὲν τήν τὲ αὑτοῦ ἱππαρχίαν ἔχοντα καὶ 
τὴν Κλείτου καὶ τοὺς ᾿Αγριᾶνας πρὸς ἄλλην πόλιν 
ἐχπέμπει τῶν Μαλλῶν, οὗ ξυμπεφευγότες ἦσαν πολλοὶ 
τῶν ταύτῃ ᾿Ινδῶν, φυλάσσειν τοὺς ἐν τῇ πόλει κελεύ- 

40 ὅσας, ἔργου δὲ μὴ ἔχεσϑαι ἔστ᾽ ἂν ἀφίκηται αὐτός, ὡς 
μηδὲ ἀπὸ ταύτης τῆς πόλεως διαφυγόντας τινὰς 

αὐτῶν ἀγγέλους γενέσθαι τοῖς ἄλλοις βαρβάροις ὅτι 
προσάγει ἤδη ᾿4λέξανδρος᾽ αὐτὸς δὲ προσέβαλλεν τῷ 
τείχει. οἱ δὲ βάρβαροι τὸ μὲν τεῖχος ἐκλείπουσιν, ὡς 

4. οὐκ ἂν διαφυλάξαντες αὐτὸ ἔτι, πολλῶν ἐν τῇ κατα- 
λήψει τεϑνηκότων, τῶν δὲ καὶ ἀπὸ τραυμάτων ἀπο- 

μάχων γεγδνημένων' ἐς δὲ τὴν ἄχραν ξυμφυγόντες 

χρόνον μέν τινὰ ἠμύνοντο ἐξ ὑπερδεξίου τε χωρίου 

καὶ χαλεποῦ ἐς προσβολήν, προσκειμένων δὲ πάντοϑεν 
0 ἑὐρώστως τῶν Μακεδόνων καὶ αὐτοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

ἄλλοτε ἄλλῃ ἐπιφαινομένου τῷ ἔργῳ ἥ τε ἄκρα κατὰ 

σι 

ὃ- 
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κράτος ἑάλω καὶ οἱ ξυμφυγόντες ἐς αὐτὴν πάντες 

ἀπέϑανον" ἦσαν δὲ ἐς δισχιλίους. 
Περδίκκας δὲ ἐς τὴν πόλιν ἐφ’ ἥντινα ἐστάλη 

ἀφικόμενος τὴν μὲν πόλιν ἐρήμην καταλαμβάνει, 

μαϑὼν δὲ ὅτι οὐ πρὸ πολλοῦ πεφεύγεσαν ἐξ αὐτῆς ὁ 
οἱ ἐνοικοῦντες δρόμῳ ἤλαυνε κατὰ στίβον τῶν φευ- 
γόντων᾽ οἱ δὲ ψιλοὶ ὡς τάχους ποδῶν εἶχον αὐτῷ 

ἐφείποντο. καταλαβὼν δὲ τῶν φευγόντων κατέχοψεν 
ὅσοι γε μὴ ὄφϑασαν ἐς τὰ ἔλη ξυμφυγόντες. 

᾿4λέξανδρος δὲ δειπνοποιησάμενός τε καὶ ἀναπαύσας το 

τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἔστε ἐπὶ πρώτην φυλακὴν ἤει τοῦ 
πρόσω καὶ τὴν νύχτα διδλθὼν πολλὴν ὁδὸν ἅμα 

ἡμέρᾳ ἀφέκετο πρὸς τὸν Ὑδραώτην ποταμόν. ἔνϑα 
δὴ τῶν Μαλλῶν τοὺς μὲν πολλοὺς διαβεβηκότας ἤδη 

ἔμαϑεν, τοῖς δὲ καὶ διαβαίνουσιν ἐπιγενόμενος περὲ ι6 

αὐτὸν τὸν πόρον πολλοὺς αὐτῶν διέφϑειρε. καὶ αὐτὸς 
ὡς εἶχε ξυνδιαβὰς κατὰ τὸν αὐτὸν πόρον διώκων 
εἴχετο τῶν φϑασάντων ἐς τὴν ἀποχώρησιν. καὶ πολλοὺς 

μὲν ἀπέχτεινεν αὐτῶν, τοὺς δὲ καὶ ξῶντας ἔλαβεν, οἱ 
πλείους δὲ κατέφυγον ἔς τι χωρίον ὀχυρὸν καὶ τδτει-- 30 

χισμένον. ᾿4λέξανδρος δέ, ὡς οἱ πεζοὶ ἀφίκοντο αὐτῷ, 
ἀποστέλλει ἐπὶ τούτους Πείϑωνα τήν τε αὑτοῦ τάξιν 

ἔχοντα καὶ τῶν ἱππέων δύο ἱππαρχίας. καὶ οὗτοι δὴ 
ἐξ ἐφόδου προσβαλόντες λαμβάνουσι τὸ χωρίον καὶ 

τοὺς καταπεφδυγότας ἐς αὐτὸ ἠνδραπόδισαν, ὅσοι γὲ 536 
μὴ ἐν τῇ προσβολῇ διεφϑάρησαν. ταῦτα δὲ οἱ ἀμφὶ 
τὸν Πείϑωνα διαπραξάμενοι ἐπανῆλθον αὖϑις ἐς τὸ 
στρατόπεδον. 

Αὐτὸς δὲ ᾿4λέξανδρος ὡς ἐπὶ τῶν Βραχμάνων τινὰ 
πόλιν ἦγεν, ὅτι καὶ ἐς ταύτην ξυμπεφευγέναι τινὰς 20 
τῶν Μαλλῶν ἔμαϑεν. ὡς δὲ ἀφίκετο πρὸς αὐτήν, 
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. ἐπῆγε τῷ τείχει πάντοϑεν πυκνὴν τὴν φάλαγγα. οἱ 
δὲ ὑπορυσσόμενα τὰ τείχη ἰδόντες καὶ ἐκ τῶν βελῶν 
ἀναστελλόμενοι τὰ μὲν τείχη καὶ οὗτοι ἐκλείπουσιν, 
ἐς δὲ τὴν ἄχραν ξυμφυγόντες ἐκεῖθεν ἠμύνοντο" 

6 ξυνεισπεσόντων δὲ αὐτοῖς ὀλίγων Μίαχεδόνων μετα- 

βαλλόμενοι καὶ ξυστραφέντες τοὺς μὲν ἐξέωσαν αὐτῶν, 

ἀπέχτειναν δὲ ἐν τῇ ὑποστροφῇ ἐς πέντε καὶ εἴκοσι. 
καὶ ἐν τούτῳ ᾿4λέξανδρος τάς τε κλίμακας πάντοϑεν 

κελεύει προστιϑέναι τῇ ἄχρᾳ καὶ ὑπορύττειν τὸ τεῖχος. 
ιο ὡς δὲ πύργος τὲ ἔπεσεν ὑπορυσσόμενος καὶ τοῦ μετα- 

πυργίου τι παραρραγὲν ἐπιμαχωτέραν ταύτῃ ἐποίησε 

τὴν ἄκραν, πρῶτος ᾿4λέξανδρος ἐπιβὰς τοῦ τείχους ὥφϑη 
ἔχων τὸ τεῖχος. καὶ τοῦτον ἰδόντες οἱ ἄλλοι Μακεδόνες 

αἰσχυνθέντες ἄλλος ἄλλῃ ἀνήεσαν. εἴχετό τε ἤδη ἡ ἄκρα, 
ι6 καὶ τῶν ᾿Ινδῶν οἱ μὲν τὰς οἰκίας ἐνεπίμπρασαν καὶ ἐν 

αὐταῖς ἐγκαταλαμβανόμενοι ἀπέθνησκον, οἱ πολλοὶ δὲ 
μαχόμενοι αὐτῶν. ἀπέϑανον δὲ οἱ πάντες ἐς πεντα- 

κισχιλίους, ξῶντες δὲ δι ἀνδρ(εγίαν ὀλίγοι ἐλήφϑησαν. 
Μείνας δὲ αὐτοῦ μίαν ἡμέραν καὶ ἀναπαύσας τὴν 

90 στρατιὰν τῇ ὑστεραίᾳ προὐχώρδι ὡς ἐπὶ τοὺς ἄλλους 

Μαλλούς. καὶ τὰς μὲν πόλεις ἐκλελοιπότας κατα- 

λαμβάνει, αὐτοὺς δὲ ἔμαϑεν ὅτι πεφευγότες εἶδεν ἐς 
τὴν ἔρημον. καὶ ἐνταῦϑα αὖϑις μίαν ἡμέραν ἀνα- 
παύσας τὴν στρατιὰν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν Πείϑωνα μὲν 

46 χαὶ 4ημήτριον τὸν ἱππάρχην πρὸς τὸν ποταμὸν ὀπίσω 

ἀπέπεμψεν, ὧν τε αὐτοὶ ἡγοῦντο ἄγοντας καὶ πρὸς 
τούτοις ψιλῶν τάξεις δοὺς αὐτοῖς ὅσαι ἱκαναὶ πρὸς 

τὸ ἔργον. προσέταξε δὲ παρὰ τῇ ὄχϑῃ τοῦ ποταμοῦ 
ἰόντας, εἴ τισι περιτυγχάνοιεν τῶν ἐς τὰς ὕλας ξυμ- 

80 πεφευγότων, αἵ δὴ πολλαὶ πρὸς τῇ ὄχϑῃ τοῦ ποταμοῦ 
ἧσαν, τούτους κτείνειν, ὅσοι μὴ ἐϑελονταὶ σφᾶς 

εῷ 
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ἐνδιδοῖεν. καὶ πολλοὺς χαταλαβόντες ἐν ταῖς ὕλαις . 

οἱ ἀμφὶ Πείϑωνά τε καὶ Ζημήτριον ἀπέχτειναν. 
“«ἀὐτὸς δὲ ἦγεν ἐπὶ τὴν μεγίστην τῶν Μαλλῶν 

πόλιν, ἵνα καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων πολλοὺς ξυμ- 

πεφευγέναι αὐτῷ ἐξηγγέλλετο. ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐξέλι- κυ 
πον οἱ ᾿Ινδοὴὺ ὡς προσάγοντα ᾿4λέξανδρον ἔμαϑον. 
διαβάντες δὲ τὸν Ὑδραώτην ποταμὸν ἐπὶ ταῖς ὄχϑαις 
αὐτοῦ, ὅτι ὑψηλαὶ αἱ ὄχϑαι ἦσαν, παρατεταγμένοι 
ἔμενον, ὡς δἴρξοντες τοῦ πόρου ᾿4λέξανδρον. καὶ 
ταῦτα ὡς ἤκουσεν, ἀναλαβὼν τὴν ἵππον τὴν ἅμα αὐτῷ το 
πᾶσαν ἤει ὡς ἐπὶ τὸν Ὑδραώτην, ἵναπερ παρατετάχϑαι 
τοὺς Μαλλοὺς ἐξηγγέλλετο. οἱ δὲ πεζοὶ ἕπεσθαι αὐτῷ 
ἐτάχϑησαν. ὡς δὲ ἀφίκετό τὲ ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ ἐν τῷ 
πέραν τοὺς πολεμίους τεταγμένους κατεῖδεν, ὡς εἶχεν 

ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐμβάλλει ἐς τὸν πόρον ξὺν τῇ ἵππῳ μόνῃ. τὸ 
οἱ δὲ ἰδόντες ἐν μέσῳ τοῦ ποταμοῦ ὄντα ἤδη .4λέξ- 

ανδρον κατὰ σπουδὴν μέν, ξυντεταγμένοι δὲ ὅμως 

ἀπεχώρουν ἀπὸ τῆς ὄχϑης" καὶ ᾿4λέξανδρος ξὺν μόνῃ 
τῇ ἵππῳ ξεδἴπδτο. ὡς δὲ κατεῖδον ἱππέας μόνους, ἐπι-- 

στρέψαντες οἱ ᾿Ινδοὺ καρτερῶς ἐμάχοντο πλῆϑος ὄντες 30 

ἐς πέντε μυριάδας. καὶ ᾿4λέξανδρος ὡς τήν τε φάλαγγα 
αὐτῶν πυχνὴν κατεῖδε καὶ αὐτῷ οἱ πεζοὶ ἀπῆσαν, 
προσβολὰς μὲν ἐποιεῖτο ἐς κύκλους παριππεύων, ἐς 
χεῖρας δὲ οὐκ ἤει τοῖς ᾿Ινδοῖς. καὶ ἐν τούτῳ παρα- 

γίγνονται αὐτῷ οἵ τὸ ᾿ἀγριᾶνες καὶ ἄλλαι τάξεις τῶν 3: 
ψιλῶν, ἃς δὴ ἐπιλέχτους ἅμα οἷ ἦγε, καὶ οἱ τοξόται" 
οὐ πόρρω δὲ οὐδὲ ἡ φάλαγξ ἐφαίνετο τῶν πεξῶν. καὶ 
οἱ ᾿Ινδοὶ ὁμοῦ σφισι πάντων τῶν δεινῶν προσκειμένων 
ἀποστρέψαντες ἤδη προτροπάδην ἔφευγον ἐς πόλιν 

ὀχυρωτάτην τῶν πλησίον. καὶ ᾿4λέξανδρος ἑπόμενός 30 

τε αὐτοῖς πολλοὺς ἔκτεινε καὶ ὡς ἐς τὴν πόλιν οἱ 

' 
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διαφυγόντες κατειλήϑησαν, πρῶτα μὲν τοῖς ἱππεῦσιν 
ἐξ ἐφόδου ἐκυχλώσατο τὴν πόλιν' ὡς δὲ οἱ πεζοὶ 

αὐτῷ παρῆσαν, ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ περιστρατοπεδεύει 

ἐν κύκλῳ τοῦ τείχους, ὅτι οὐ πολύ τὲ τῆς ἡμέρας 
6 ὑπελείπετο ἐς τὴν προσβολὴν καὶ ἡ στρατιὰ αὐτῷ ὑπό 

τε πορείας μαχρᾶς οἱ πεξοὶ καὶ ὑπὸ διώξεως συνεχοῦς 

οἱ ἵπποι καὶ οὐχ ἥκιστα κατὰ τὸν πόρον τοῦ ποταμοῦ 
τεταλαιπωρήκεσαν. 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ διχῇ διελὼν τὸν στρατὸν τοῦ μὲν 9 
10 ἑτέρου αὐτὸς ἡγούμενος προσέβαλλε τῷ τείχει, τὸ δὲ 

ἕτερον Περδίκκας προσῆγε. καὶ ἐν τούτῳ οὐ δεξά- 
μένοι οἱ ᾿Ινδοὺ τῶν Μακεδόνων τὴν δρμὴν τὰ μὲν 
τείχη τῆς πόλεως λείπουσιν, αὐτοὶ δὲ ἐς τὴν ἄχραν 
ξυνέφευγον. ᾿4λέξανδρος μὲν οὖν καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν 

16 πυλίδα τινὰ κατασχίσαντες παρῆλϑον ἐς τὴν πόλιν πολὺ 
πρὸ τῶν ἄλλων᾽ οἱ δὲ ὁμοῦ Περδίκκᾳ τεταγμένοι ὑστέρη- 
σαν ὑπερβαίνοντες κατὰ τὰ τείχη οὐκ εὐπετῶς, οὐδὲ 
τὰς κλίμακας οἱ πολλοὶ αὐτῶν φέροντες, ὅτι ἑαλωκέναι 
αὐτοῖς ἐδόκει ἡ πόλις, ἐρημούμενα τῶν προμαχομένων 

80 τὰ τείχη ὡς κατεῖδον. ὡς δὲ ἡ ἄκρα ἐχομένη πρὸς 
τῶν πολεμίων καὶ πρὸ ταύτης τεταγμένοι δὶς τὸ ἀπο- 
μάχεσϑαι πολλοὶ ἐφάνησαν, ἐνταῦϑα δὴ οἱ μὲν ὑπ- 
ορύσσοντες τὸ τεῖχος, οἱ δὲ προσϑέσει ὅπῃ παρείκοι 
τῶν κλιμάχων βιάσασϑαι ἐπειρῶντο ἐς τὴν ἄκραν. 

6 4λέξανδρος δέ, ὡς βλακεύειν αὐτῷ ἐδόκουν τῶν Μακε- 
δόνων οἱ φέροντες τὰς κλίμακας, ἁρπάσας κλίμακα 

ἑνὸς τῶν φερόντων προσέϑηκε τῷ τείχει αὐτὸς καὶ 

δἰληϑεὶς ὑπὸ τῇ ἀσπίδι ἀνέβαινεν" ἐπὶ δὲ αὐτῷ Πευ- 
κέστας ὃ τὴν ἱερὼν ἀσπίδα φέρων, ἣν ἐκ τοῦ νεὼ τῆς 

0 4ϑηνᾶς τῆς ᾿Ιλιάδος λαβὼν ἅμα οἷ εἶχεν ᾿4λέξανδρος 
καὶ πρὸ αὐτοῦ ἐφέρετο ἐν ταῖς μάχαις᾽ ἐπὶ δὲ τούτῳ 
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Δεοννάτος ἀνήει κατὰ τὴν αὐτὴν κλίμακα ὁ σωματο- 
φύλαξ᾽ κατὰ δὲ ἄλλην κλίμακα ᾿Αβρέας τῶν διμοιριτῶν 
τις στρατευομένων. ἤδη τὸ πρὸς τῇ ἐπάλξει τοῦ 
τείχους ὃ βασιλεὺς ἦν καὶ ἐρείσας ἐπ᾿ αὐτῇ τὴν ἀσπίδα 
τοὺς μὲν ὥϑει εἴσω τοῦ τείχους τῶν ᾿Ινδῶν, τοὺς δὲ 
καὶ αὐτοῦ τῷ ξίφει ἀποχτείνας γεγυμνώκδι τὸ ταύτῃ 

τεῖχος" καὶ οἱ ὑπασπισταὶ ὑπέρφοβοι γενόμενοι ὑπὲρ 

τοῦ βασιλέως σπουδῇ ὠϑούμενοι κατὰ τὴν αὐτὴν κλί- 
μακα συντρίβουσιν αὐτήν, ὥστε οἱ μὲν ἤδη ἀνιόντες 

αὐτῶν κάτω ἔπεσον. τοῖς δὲ ἄλλοις ἄπορον ἐποίησαν 
τὴν ἄνοδον. 

᾿Αλέξανδρος δὲ ὡς ἐπὶ τοῦ τείχους στὰς κύκλῳ τε 
ἀπὸ τῶν πλησίον πύργων ἐβάλλετο, οὐ γὰρ πελάσαι 
γ8 ἐτόλμα τις αὐτῷ τῶν ᾿Ινδῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς 
πόλεως, οὐδὲ πόρρω τούτων γε ἐσακοντιξόντων (ἔτυχε 16 
γάρ τι καὶ προσχεχωσμένον ταύτῃ πρὸς τὸ τεῖχος), 
δῆλος μὲν ἦν ᾿4λέξανδρος ὧν τῶν τε ὅπλων τῇ λαμ- 
πρότητι καὶ τῷ ἀτόπῳ τῆς τόλμης, ἔγνω δὲ ὅτι αὐτοῦ 
μὲν μένων κινδυνεύσει μηδὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον 

ἀποδειχνύμενος, καταπηδήσας δὲ εἴσω τοῦ τείχους 530 
τυχὸν μὲν αὐτῷ τούτῳ ἐχπλήξει τοὺς ᾿Ινδούς, εἰ δὲ 

μή, καὶ κινδυνεύειν δέοι, μεγάλα ἔργα καὶ τοῖς ἔπειτα 
πυϑέσϑαι ἄξια ἐργασάμενος οὐκ ἀσπουδεὶ ἀποϑανεῖ-- 
ται --- ταῦτα γνοὺς καταπηδᾷ ἀπὸ τοῦ τείχους ἐς τὴν 

ἄκραν. ἔνϑα δὴ ἐρεισϑεὶς πρὸς τῷ τείχει τοὺς μέν τῦ 

τινας ἐς χεῖρας ἐλθόντας καὶ τόν γὲ ἡγεμόνα τῶν 

᾿Ινδῶν προσφερόμενόν οἱ ϑρασύτερον παίσας τῷ 
ξίφει ἀποκτείνει". ἄλλον δὲ πελάξοντα λίϑῳ βαλὼν 

ἔσχε καὶ ἄλλον λίϑῳ, τὸν δὲ ἐγγυτέρω προσ- 
ἄγοντα τῷ ξίφει αὖϑις. οἱ δὲ βάρβαροι πελάξειν 30 
μὲν αὐτῷ οὐκέτι ἤϑελον, ἔβαλλον δὲ πάντοϑεν περι- 
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δστηχότες ὅ τι τις ἔχων βέλος ἐτύγχανεν ἢ ἐν τῷ 
τότε ἔλαβεν. 

Ἐν τούτῳ δὲ Πευκέστας τὸ καὶ ὁ διμοιρίτης 10 
᾿Ιβρέας καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς Δεοννάτος, οὗ δὴ μόνοι ἔτυχον 

6 πρὶν ξυντριβῆναι τὰς κλίμακας ἀναβεβηκότες ἐπὶ τὸ 

τεῖχος, καταπηδήσαντες καὶ αὐτοὶ πρὸ τοῦ βασιλέως 

ἐμάχοντο. καὶ ᾿Αβρέας μὲν ὁ διμοιρίτης πέπτει αὐτοῦ 
τοξευϑεὶς ἐς τὸ πρόσωπον, ᾿4λέξανδρος (δὲν βάλλεται 
καὶ αὐτὸς διὰ τοῦ ϑώρακος ἐς τὸ στῆϑος τοξεύματι 

10 ὑπὲρ τὸν μαστόν, ὥστε λέγει Πτολεμαῖος ὅτι καὶ ίοιοτα 
πνεῦμα ὁμοῦ τῷ αἵματι ἐκ τοῦ τραύματος ἐξεπνεῖτο. 

ὁ δέ, ἔστε μὲν ἔτι ϑερμὸν ἦν αὐτῷ τὸ αἷμα, καίπερ κακῶς 3 
ἔχων ἠμύνετο" πολλοῦ δὲ δὴ τοῦ αἵματος καὶ ἀϑρόου 

οἷα δὴ ξὺν πνεύματι ἐκρυέντος, ἴλιγγός τε αὐτὸν καὶ 
16 λειποψυχία κατέσχε καὶ πίπτει αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἀσπίδα 

ξυννεύσας. Πευκέστας δὲ περιβὰς πεπτωκότι καὶ ὑπερ- 

σχὼν τὴν ἱερὰν τὴν ἐξ ᾿Ιλίου ἀσπίδα πρὸ αὐτοῦ [εἶχε], 
καὶ Δεοννάτος ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα, οὗτοί τε βάλλονται 

ἀμφότεροι καὶ ᾿4λέξανδρος ἐγγὺς ἦν ἤδη ὑπὸ τοῦ 
40 αἵματος ἐκλιπεῖν. τοῖς γὰρ Μακεδόσι καὶ ταύτῃ ἐν 8 

ἀπόρῳ γεγένητο τὰ τῆς προσβολῆς, ὅτι οἱ τὸν ᾿4λέξ- 
ανδρον βαλλόμενόν τὲ ἐπὶ τῷ τείχει ἰδόντες καὶ 
πηδῶντα ἔσω ἐς τὴν ἄχραν, ὑπὸ σπουδῆς τε καὶ φόβου 
μή τι αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς πάϑῃ οὐ ξὺν νόῳ κινδυνεύων, 

40 τὰς κλέμακας ξυντετριφότες ἄλλοι ἄλλας μηχανὰς ἐς 

τὸ ἀνελθεῖν ἐπὶ τὸ τεῖχος ὡς ἐν ἀπόροις ἐμηχανῶντο, 
οἱ μὲν πασσάλους ἐμπηγνύοντες ἐς τὸ τεῖχος γήϊνον 
ὄν, καὶ κατὰ τούτους ἐχκρεμαννύμενοι χαλεπῶς ἀνεῖρ- 
πον, οἱ δὲ ἄλλοι ἐπ’ ἄλλους ἐπιβαίνοντες. ὁ δὲ πρῶτος 4 

80 ἀνελϑὼν ἐνρίπτει αὑτὸν κατὰ τοῦ τείχους ἐς τὴν 
πόλιν, ἵναπερ τὸν βασιλέα ἑώρων κείμενον, εὺν οἰμωγῇ 

ἈΈΒΙΔΗΙ ΑΝΑΒΑΒΙΒ οἃ. Βοοσϑ. ἃ. τοΐποχ. 
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καὶ ἀλαλαγμῷ πάντες. ἤδη τὸ ἀμφ᾽ αὐτῷ πεπτωκότι 
καρτερὰ μάχη ξυνειστήκει ἄλλου ἐπ’ ἄλλῳ τῶν Μακε- 
δόνων προασπίξοντος, καὶ ἐν τούτῳ οἱ μὲν τὸν μοχλὸν 
ὅτῳ εἴχετο ἡ κατὰ τὸ μεταπύργιον πύλη κατασχίσαντες 

ἐπ᾽ ὀλίγους παρήεσαν, οἱ δὲ καϑ᾽ ὅ τι ἡ πύλη διέσχε ἐ 
τοὺς ὥμους ὑποϑέντες καὶ ὥσαντες ἐς τὸ ἔσω τὸ τεῖχος 

ἀνεπέτασαν ταύτῃ τὴν ἄκραν. 
11. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ μὲν ἔκτεινον τοὺς ᾿Ινδούς, καὶ 

ἀπέχτεινάν γὲ πάντας οὐδὲ γυναῖκα ἢ παῖδα ὑπο 

ἐλείποντο, οἱ δὲ ἐξέφερον τὸν βασιλέα ἐπὶ τῆς ἀσπί- τὸ 
δος κακῶς ἔχοντα, οὕπω γιγνώσκοντες βιώσιμον ὄντα. 
τὸ δὲ βέλος ἐξελκύσαν ἐκ τοῦ τραύματος ἐπιτεμόντα 

τὴν πληγὴν οἱ μὲν Κριτόδημον ἀνέγραψαν, ἰατρὸν 

Κῶον, τὸ γένος τῶν ᾿4σκληπιαδῶν, οἱ δὲ Περδίκκαν 
τὸν σωματοφύλακα, οὐ παρόντος ἐν τῷ δεινῷ ἰατροῦ, τὸ 
ἐγκελευσαμένου ᾿Δλεξάνδρου τῷ ξίφει ἐπιτεμεῖν τὴν 
πληγὴν καὶ κομίσασϑαν τὸ βέλος. ἐν δὲ τῇ κομιδῇ 
φορὰ αἵματος πολλοῦ γέγνεται, ὥστε λειποψυχῆσαι 
αὖϑις Ἀλέξανδρον καὶ οὕτω σχεϑῆναι αὐτῷ τὸ αἷμα 

ὑπὸ τῇ λειποψυχίᾳφ. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἀναγέγραπται 530 
τοῖς ξυγγραφεῦσιν ὑπὲρ τοῦ παϑήματος, καὶ ἡ φήμη 
παραδεξαμένη αὐτὰ κατὰ τοὺς πρώτους ψευσαμένους 

ἔτι καὶ εἷς ἡμᾶς διασώξει, οὐδὲ ἀφήσει παραδιδοῦσα 
καὶ ἐφεξῆς ἄλλοις τὰ ψευδῆ, εἰ μὴ ὑπὸ τῆσδε τῆς 

ξυγγραφῆς παύσεται. 36 
3 Αὐτίχα ἐν ᾿Οξυδράκαις τὸ πάϑημα τοῦτο γενέσϑαι 
Ἀλεξάνδρῳ ὃ πᾶς λόγος κατέχει" τὸ δὲ ἐν Μαλλοῖς 

ἔθνει αὐτονόμῳ ᾿Ινδικῷ ξυνέβη, καὶ ἥ τε πόλις Μαλλῶν 

ἦν καὶ οἱ βαλόντες ᾿4λέξανδρον Μαλλοί, οἱ δὴ ἐγνώ- 
κᾶσαν μὲν ξυμμίξαντες τοῖς ᾿Οξυδράκαις οὕτω διε- 30 

αγωνίξεσϑαι, ἔφϑη δὲ διὰ τῆς ἀνύδρου ἐπ᾽ αὐτοὺς 

εῷ 
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ἐλάσας πρίν τινα ὠφέλειαν αὐτοῖς παρὰ τῶν Ὀξυδρα- 
κῶν γενέσϑαι ἢ αὐτοὺς ἐκείνοις τι ἐπωφελῆσαι. ἐπεὶ 

καὶ τὴν τελευταίαν μάχην τὴν πρὸς Ζ,αρεῖον γενο- 

μένην, καϑ'᾽ ἥντινα ἔφυγε Ζίαρεῖος οὐδὲ πρόσϑεν ἔληξε 
» τῆς φυγῆς πρὶν ξυλληφϑῆναι ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Βῆσσον 

καὶ προσάγοντος ἤδη ᾿4λεξάνδρου ἀποϑανεῖν, πρὸς 
ΧΑ ρβήλοις γενέσϑαι ὃ πᾶς λόγος κατέχει, χαϑάπερ οὖν 
καὶ τὴν πρὸ ταύτης ἐν ᾿Ισσῷ καὶ τὴν πρώτην ἱππο- 
μαχίαν πρὸς Γρανίκῳ. ἀλλὰ πρὸς Γρανίκῳ μὲν ξυνέβη 

10 (ἡ) μάχη ἡ ἱππικὴ καὶ πρὸς ᾿Ισσῷ ἡ αὖϑις πρὸς ΖΙαρεῖον 

μάχη, Ἄρβηλα δὲ τοῦ χώρου, ἐν ᾧ τὴν ἐσχάτην μάχην 
Δαρεῖός τε καὶ ᾿4λέξανδρος ἐμαχέσαντο, οἱ μὲν τὰ 
πλεῖστα ξυγγράψαντες λέγουσιν ὅτι ἑξακοσίους σταδίους 

ἀπέχει, οἱ δὲ τὰ ἐλάχιστα, ὅτι ἐς πεντακοσίους. ἀλλὰ 
16 ἐν Γαυγαμήλοις γὰρ γενέσϑαι τὴν μάχην πρὸς ποταμῷ 
Βουμήλῳ λέγει Πτολεμαῖος καὶ ᾿ἀριστόβουλος. πόλις ἘΟ] 

οι 

6 

ὃὲξ οὐκ ἦν τὰ Γαυγάμηλα, ἀλλὰ κώμη μεγάλη, οὐδὲ --. 9 

ὀνομαστὸς ὃ χῶρος οὐδὲ ἐς ἀκοὴν ἡδὺ τὸ ὄνομα' ἔνϑεν ἘΠῊΝ 

δή μοι δοκεῖ πόλις οὖσα τὰ Ἄρβηλα ἀπηνέγκατο τὴν 
0 δόξαν τῆς μεγάλης μάχης. δἰ δὲ πρὸς ᾿ἀρβήλοις χρὴ 

οἴεσθαι γενέσϑαι τὸ ἔργον ἐκεῖνο ἐς τοσόνδε ᾿'Δρβήλων 
ἀπέχον, καὶ τὴν ἐν Σαλαμῖνι γενομένην ναυμαχίαν 
πρὸς Ισϑμῷ τῷ Κορινϑίων ἔξεστι λέγειν ὅτι ἐγένετο, 
καὶ τὴν ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ τῆς Εὐβοίας πρὸς Αἰγίνῃ ἢ 

46 Σιουνίῳ. 
Καὶ μὴν ὑπὲρ τῶν ὑπερασπισάντων ἐν τῷ κινδύνῳ 

᾿Αλεξάνδρου, Πευκέσταν μὲν γενέσϑαι ξύμπαντες ὃμο- 

λογοῦσιν, ὑπὲρ Δεοννάτου δὲ οὐκέτι ξυμφέρονται οὐδὲ 
ὑπὲρ ᾿Αβρέου τοῦ διμοιρίτου. καὶ οἱ μὲν ξύλῳ πλη- 

80 γέντα κατὰ τοῦ κράνους 4λέξανδρον καὶ ἰλιγγιάσαντα 
πεσεῖν, αὖϑις δὲ ἀναστάντα βληϑῆναι βέλει διὰ τοῦ 

11: 



2600 ΠΒῈΒ ΥἹ 

Ῥθοῖοτα, ϑώρακος ἐς τὸ στῆϑος᾽ Πτολεμαῖος δὲ ὁ Μάγου ταύτην 

8 

12 

τ 

μόνην τὴν πληγὴν πληγῆναι λέγει τὴν ἐς τὸ στῆϑος. 
τὸ δὲ δὴ μέγιστον πλημμέλημα τῶν ξυγγραψάντων τὰ 

ἀμφὶ ᾿4λέξανδρον ἐκεῖνο τίϑεμαι ἔγωγε. Πτολεμαῖον 

γὰρ τὸν Μάγου ἔστιν οἱ ἀνέγραψαν ξυναναβῆναί τε 

᾿Αλεξάνδρῳ κατὰ τὴν κλίμακα ὁμοῦ Πευκέστᾳ καὶ 
ὑπερασπίσαι κειμένου, καὶ ἐπὶ τῷδε Σωτῆρα ἐπι- 

κληϑῆναι τὸν Πτολεμαῖον" καίτοι αὐτὸς Πτολεμαῖος 

ἀναγέγραφεν οὐδὲ παραγενέσϑαι τούτῳ τῷ ἔργῳ, ἀλλὰ 

στρατιᾶς γὰρ αὐτὸς ἡγούμενος ἄλλας μάχεσϑαι μάχας 

καὶ πρὸς ἄλλους βαρβάρους. ταῦτα μὲν δὴ ὃν ἐχβολῇ 
τοῦ λόγου ἀναγεγράφϑω μοι. ὡς μὴ ἀταλαίπωρον 
γίγνεσϑαι τοῖς ἔπειτα ἀνθρώποις τὴν ὑπὲρ τῶν τηλι- 

κούτων ἔργων τε καὶ παϑημάτων ἀφήγησιν. 
Ἐν ᾧ δὲ ᾿Δλέξανδρος αὐτοῦ μένων τὸ τραῦμα 

ἐθεραπεύετο, ἐς τὸ στρατόπεδον, ἔνϑενπερ ὡρμήϑη ἐπὶ 

τοὺς Μαλλούς, ὁ μὲν πρῶτος λόγος ἧκεν ὅτι τεϑνηκὼς 
εἴη ἐκ τοῦ τραύματος. καὶ τὰ μὲν πρῶτα οἰμωγὴ ἦν 
τῆς στρατιᾶς ξυμπάσης ἄλλου ἄλλῳ παραδιδόντος τὴν 

φήμην᾽ παυσάμενοι δὲ τῆς οἰμωγῆς ἄϑυμοί τὰ καὶ 

ἄποροι ἧσαν, ὅστις μὲν ἐξηγούμενος ἔσται τῆς στρατιᾶς 
(πολλοῖς γὰρ δὴ ἐν ἴσῳ τὰ τῆς ἀξιώσεως ἐδόκδι πρός 
τε αὐτοῦ ᾿4λεξάνδρου καὶ πρὸς Μακεδόνων καϑεστη- 

κέναι), ὕπως δὲ ἀποσωθήσονται ἐς τὴν οἰκείαν, 
τοσούτων μὲν ἐθνῶν μαχίμων περιειργόντων σφᾶς ἐν 
κύκλῳ, τῶν μὲν οὕπω προσχεχωρηχότων, ἃ δὴ ὑπὲρ 
τῆς ἐλευϑερίας εἴκαξον ἀγωνιδῖσϑαν καρτερῶς, τῶν δὲ 
ἀποστησομένων ἀφαιρεϑέντος αὐτοῖς τοῦ ᾿4λεξάνδρου 
φόβου, ποταμῶν τε ἐν μέσῳ ἀδιαβάτων τότε δὴ ἐδόκουν 
εἶναι καὶ πάντα σφίσιν ἄπορα καὶ ἀμήχανα ἐρήμοις 

8 4λεξάνδρου ἐφαίνετο. ὡς δὲ ἧκέ ποτὲ λόγος ὅτι ξῇ 

σι 

80 
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᾿4λέξανδρος, τούτῳ μὲν μόγις ξυνεχώρησαν, εἰ δὲ καὶ 
βιώσιμός ἐστιν, οὔπω ἐπιστεύετο. ὡς δὲ καὶ γράμματα 
παρ᾽ αὐτοῦ ἧχεν ὅτι ὅσον οὕπω κατελεύσεται ἐπὶ τὸ 
στρατόπεδον, οὐδὲ ταῦτα τοῖς πολλοῖς ὑπὸ τοῦ ἄγαν 

δ δέους πιστὰ ἐφαίνετο, ἀλλὰ πλάττεσθαι γὰρ πρὸς 
τῶν ἀμφ᾽’ αὐτὸν σωματοφυλάκων τὲ καὶ στρατηγῶν 
εἰκάξετο. 

Καὶ ταῦτα ἐννοήσας ᾿4λέξανδρος, μή τι νεωτερισϑείη 18 
ἐν τῇ στρατιᾷ, ὅτε πρῶτον ἠδυνήϑη κομίξεται ἐπὶ τοῦ 

ιο ποταμοῦ τοῦ Ὑδραώτου τὰς ὄχϑας᾽ καὶ πλέων κατὰ 

τὸν ποταμόν (ἦν γὰρ τὸ στρατόπεδον ἐπὶ ταῖς ξυμ- 

βολαῖς τοῦ τε Ὑδραώτου καὶ τοῦ ᾿Ακεσίνου, ἵνα Ἧφαι- 
ατίων τε ἐπὶ τῆς στρατιᾶς ἦν καὶ Νέαρχος τὸ ναυτικὸν 

αὐτῷ εἶχεν), ὡς [δὲ] ἐπέλαξεν ἡ ναῦς ἤδη τῷ στρατο- 
ι. πέδῳ τὸν βασιλέα φέρουσα, κελεύει δὴ ἀφελεῖν τὴν 

σχηνὴν ἀπὸ τῆς πρύμνης, ὡς καταφανὴς εἷναι πᾶσιν. 

οἱ δὲ ἔτι ἠπίστουν, ὡς νεκροῦ δῆϑεν κομιξομένου 
᾿4λεξάνδρου, πρίν γε δὴ προσχούσης τῆς νεὼς τῇ ὄχϑῃ 
ὁ μὲν τὴν χεῖρα ἀνέτεινεν ἐς τὸ πλῆϑος᾽ οἱ δὲ ἀν- 

4) δξβόησαν, ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνασχόντες τὰς χεῖρας, οἱ δὲ 
πρὸς αὐτὸν Αλέξανδρον' πολλοῖς δὲ καὶ δάκρυα ἐπὶ 
τῷ ἀνελπίστῳ προεχύϑη ἀκούσια. καὶ οἱ μὲν τῶν 

ὑπασπιστῶν κλίνην προσέφερον αὐτῷ ἐκκομιξομένῳ ἐκ 

τῆς νεώς, ὃ δὲ τὸν ἵππον προσαγαγεῖν ἐκέλευσεν. ὡς 

46 δὲ ἐπιβὰς τοῦ ἵππου ὥφϑη αὖθις, κρότῳ δὴ πολλῷ 
᾿ ἐπεχτύπησεν ἡ στρατιὰ πᾶσα, ἐπήχησαν δὲ αἴ τε ὄχϑαι 

καὶ αἱ πλησίον αὐτῶν νάπαι. προσάγων δὲ ἤδη τῇ 

σχηνῇ καταβαίνει ἀπὸ τοῦ ἵππου, ὥστε καὶ βαδίξων 

ὀφϑῆναι. οἱ δὲ ἐπέλαξον ἄλλος ἄλλοϑεν, οἱ μὲν χειρῶν, 
80 οἱ δὲ γονάτων, οἱ δὲ τῆς ἐσϑῆτος αὐτῆς ἁπτόμενοι, 

οἱ δὲ καὶ ἰδεῖν ἐγγύϑεν καί τι καὶ ἐπευφημήσαντες 

εῷ 



4 
ΝΟΔΤΙΟΏ. 
ἔτ. 11 

2602 Π͵ΒΕΒ ΥἹ 

ἀπελθεῖν" οἱ δὲ ταινίαις ἔβαλλον, οἱ δὲ ἄνϑεσιν, ὅσα 

ἐν τῷ τότε ἡ ̓ Ινδῶν γῆ παρεῖχε. 
Νέαρχος δὲ λέγει, ὅτι χαλεποὶ αὐτῷ τῶν φίλων 

ἐγένοντο ὅσοι ἐκάκιξον, ὅτι αὐτὸς πρὸ τῆς στρατιᾶς 
κινδυνεύοιν᾽ οὐ γὰρ στρατηγοῦ ταῦτα, ἀλλὰ στρατιώτου 

εἷναι. καί μοι δοκεῖ ἄχϑεσϑαι ᾿4λέξανδρος τοῖσδε τοῖς 
λόγοις, ὅτι ἀληϑεῖς τε ὄντας ἐγίγνωσκε καὶ αὑτὸν 

ὑπαίτιον τῇ ἐπιτιμήσει. καὶ ὅμως ὑπὸ μένους τε τοῦ 

ἐν ταῖς μάχαις καὶ τοῦ ἔρωτος τῆς δόξης, καϑάπερ οἱ 

ἄλλης τινὸς ἡδονῆς ἐξηττώμενοι, οὐ καρτερὸς ἦν ἀπσ- τὸ 
ἔχεσϑαι τῶν κινδύνων. ἄνϑρωπον δέ τινα πρεσβύτερον 

λέγει Βοιώτιον, τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου οὐ λέγει, 
ὡς ἀχϑόμενόν τε πρὸς τὰς ἐπιτιμήσεις τῶν φίλων 

κατέμαϑεν ᾿4λέξανδορον καὶ ἐσκυϑρωπαχότα, προσ- 
ελϑόντα τοῦτον βοιωτιάξοντα ἅμα τῇ φωνῇ ταῦτα 15 
φάναι" ὦ ᾿Δ4λέξανδρε, ἀνδρῶν τὰ ἔργα" καί τι καὶ 
ἰαμβεῖον ὑπειπεῖν, τὸν δὲ νοῦν εἶναι τοῦ ἰαμβείου 
ὅτι τῷ τι δρῶντι καὶ παϑεῖν ἐστιν ὀφειλόμενον. καὶ 
τοῦτον ἔν τε τῷ παραυτίκα εὐδοκιμῆσαν καὶ ἐπιτη-- 
δειότερον ἐς τὸ ἔπειτα ᾿4λεξάνδρῳ γενέσϑαι. 30 

Ι1{ Ἐν τούτῳ δὲ ἀφίκοντο παρὰ ᾿4λέξανδρον τῶν 
Μαλλῶν τῶν ὑπολειπομένων πρέσβεις ἐνδιδόντες τὸ 

ἔϑνος, καὶ παρὰ Ὀξυδρακῶν οἵ τὲ ἡγεμόνες τῶν πόλεων 

καὶ οἱ νομάρχαν αὐτοὶ καὶ ἄλλοι ἅμα τούτοις ἑκατὸν 

καὶ πεντήχοντα οἱ γνωριμώτατοι αὐτοχράτορες περὶ 538 

σπονδῶν δῶρά ἐξ ὅσα μέγιστα παρ᾽ ᾿Ινδοῖς κομίξοντες 

καὶ τὸ ὄἔϑνος καὶ οὗτοι ἐνδιδόντες. συγγνωστὰ δὲ 
ἁμαρτεῖν ἔφασαν οὐ πάλαι παρ᾽ αὐτὸν πρεσβευσά- 
μξνοι" ἐπιϑυμεῖν γάρ, ὥσπερ τινὲς ἄλλοι, ἔτι μᾶλλον 
αὐτοὶ ἐλευϑερίας τε καὶ αὐτόνομοι εἷναι, ἥντινα ἐλδυ-- 30 

ϑερίαν ἐξ ὅτου Ζιόνυδσος ἐς ᾿Ινδοὺς ἧκε σώαν σφίσιν 
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εἶναι ἐς ᾿4λέξανδρον᾽ εἰ δὲ ᾿4λεξάνδρῳ δοκοῦν ἐστιν, 
ὅτι καὶ ᾿4λέξανδρον ἀπὸ ϑεοῦ γενέσθαι λόγος κατέχει, 

σατράπην τὸ ἀναδέξεσϑαι, ὅντινα τάττοι ᾿4λέξανδρος, 
καὶ φόρους ἀποίσειν τοὺς ᾿4λεξάνδρῳ δόξαντας" διδόναι 

5 δὲ χαὶ ὁμήρους ἐθέλειν ὅσους ἂν αἴτῇ ᾿Αλέξανδρος. 
ὁ δὲ χιλίους ἤτησε τοὺς κρατιστεύοντας τοῦ ἔϑνους, 
οὕς, εἰ μὲν βούλοιτο, ἀντὶ ὁμήρων καϑέξειν, εἰ δὲ 
μή, ξυστρατεύοντας ἕξειν ἔστ᾽ ἂν διαπολεμηϑῇ αὐτῷ 
πρὸς τοὺς ἄλλους ᾿Ινδούς. οἱ δὲ τούς τὸ χιλίους 

10 ἔπεμψαν, τοὺς χρατίστους καὶ μεγίστους σφῶν ἐπι- 
λεξάμενοι, καὶ ἄρματα πεντακόσια οὐκ αἰτηϑέντες καὶ 

τοὺς ἀμβάτας τῶν ἁρμάτων. ᾿4λέξανδρος δὲ σατράπην 
μὲν τούτοις τὲ καὶ τῶν Μαλλῶν τοῖς ἔτι σωξομένοις 

ἐπέταξε Φίλιππον᾽ τοὺς ὁμήρους δὲ αὐτοῖς ἀφῆκεν, τὰ 
16 δὲ ἄρματα ἔλαβεν. 

Ὡς δὲ ταῦτα αὐτῷ κεκόσμητο καὶ πλοῖα ἐπὶ τῇ 
διατριβῇ τῇ ἐκ τοῦ τραύματος πολλὰ προσενεναυπή- 
γητο, ἀναβιβάσας ἐς τὰς ναῦς τῶν μὲν ἑταίρων ἱππέας 

ἑπταχοσίους καὶ χιλίους, τῶν ψιλῶν δὲ ὅσουσπερ καὶ 
80 πρότερον, πεζοὺς δὲ ἐς μυρίους, ὀλίγον μέν τι τῷ 
Ὑδραώτῃ ποταμῷ κατέπλευσεν, ὡς δὲ συνέμιξεν ὁ 
Ὑδραώτης τῷ ᾿Ακεσίνῃ, ὅτι ὃ ᾿Ακεσίνης κρατεῖ τοῦ 
Ὑδραώτου [ἐν] τῇ ἐπωνυμίᾳ, κατὰ τὸν ᾿ἀκεσίνην αὖ 
ἔπλει, ἔστε ἐπὶ τὴν ξυμβολὴν τοῦ ᾿Ακεσίνου καὶ τοῦ 

45 Ἰνδοῦ ἧκεν. τέσσαρες γὰρ οὗτοι μεγάλοι ποταμοὶ καὶ 
ναυσίποροι οἱ τέσσαρες εἰς τὸν ᾿Ινδὸν ποταμὸν τὸ 
ὕδωρ ξυμβάλλουσιν, οὐ ξὺν τῇ σφετέρᾳ ἕκαστος ἐπω- 
νυμίᾳ, ἀλλὰ ὃ Ὑδάσπης μὲν ἐς τὸν ᾿ἀκεσίνην ἐμβάλλει, 
ἐμβαλὼν δὲ τὸ πᾶν ὕδωρ ᾿Δκεσίνην παρέχεται καλού- 

80 μδνον᾽ αὖϑις δὲ ὃ ᾿ἀκεσίνης οὗτος ξυμβάλλει τῷ 

Ὑδραώτῃ, καὶ παραλαβὼν τοῦτον ἔτι ᾿ἀκεσίνης ἐστί' 

ὸ- 

δι 
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καὶ τὸν Ὕφασιν ἐπὶ τούτῳ ὃ ᾿Ακεσίνης παραλαβὼν τῷ 
αὑτοῦ δὴ ὀνόματι ἐς τὸν ᾿Ινδὸν ἐμβάλλει᾽" ξυμβαλὼν 
δὲ ξυγχωρεῖ δὴ τῷ Ἰνδῷ. ἔνϑεν δὴ ὁ ᾿Ινδὸς πρὶν ἐς 
τὸ Δέλτα σχισϑῆναι οὐκ ἀπιστῶ ὅτι καὶ ἐς ἑκατὸν 

σταδίους ἔρχεται καὶ ὑπὲρ τοὺς ἑχατὸν τυχὸν, ἵναπερ ὁ 

λιμνάξει μᾶλλον. 

1Ὁ ᾿Ενταῦϑα ἐπὶ ταῖς ξυμβολαῖς τοῦ ᾿Ἀχεσίνου καὶ 

᾿Ινδοῦ προδόέμενεν ἔστε ἀφίκετο αὐτῷ ξὺν τῇ στρατιᾷ 
Περδίκκας καταστρεψάμενος ἐν παρόδῳ τὸ ᾿Αβαστανῶν 

ἔϑνος αὐτόνομον. ἐν τούτῳ δὲ ἄλλαι τε προσγίγνονται το 
᾿4λεξάνδρῳ τριακόντοροι καὶ πλοῖα στρογγύλα ἄλλα, ἃ δὴ 
ἐν Ξάϑροις ἐναυπηγήϑη αὐτῷ, καὶ (Σόγδοιν ἄλλο ἔϑνος 

᾿Ινδῶν αὐτόνομον προσεχώρησαν. καὶ παρὰ ᾿Οσσαδίων, 
καὶ τούτου γένους αὐτονόμου ᾿Ινδικοῦ, πρέσβεις ἧκον, 

ἃ ἐνδιδόντες καὶ οὗτοι τοὺς ᾿ Οσσαδίους. Φιλίππῳ μὲν δὴ τ 

τῆς σατραπείας ὅρους ἔταξε τὰς συμβολὰς τοῦ τε ἀκεσί- 

νου καὶ ᾿Ινδοῦ καὶ ἀπολείπει ξὺν αὐτῷ τούς τε Θρᾷκας 

πάντας καὶ ἐκ τῶν τάξεων ὅσοι ἐς φυλακὴν τῆς χώρας 

ἱκανοὶ ἐφαίνοντο, πόλιν τε ἐνταῦϑα κτίσαι ἐκέλευσεν ἐπὶ 
αὐτῇ τῇ ξυμβολῇ τοῖν ποταμοῖν, ἐλπίσας μεγάλην τὸ 30 
ἔσεσϑαν καὶ ἐπιφανῆ ἐς ἀνθοώπους, καὶ νεωσοίχους 

8 ποιηϑῆναι. ἐν τούτῳ δὲ καὶ Ὀξυάρτης ὃ Βάκτριος, 

ὁ Ῥωξάνης τῆς γυναικὸς τῆς ᾿Αλεξάνδρου πατήρ, ἧκε, 

παρ᾽ ᾿Δλέξανδρον᾽ καὶ προστίϑησιν αὐτῷ Παραπαμισα- 
δῶν σατραπεύειν, ἀπαλλάξας Τυρίξσπιν τὸν πρόσϑεν 5: 
σατράπην, ὅτι οὐκ ἐν χόσμῳ ἐξηγεῖσθαι αὐτῷ ὃ 
Τυρίεσπις ἐξήγγελτο. 

4Ὧ4 ἜἜνϑα δὴ διαβιβάσας Κρατερόν τε καὶ τῆς στρα- 
τιᾶς τὴν πολλὴν καὶ τοὺς ἐλέφαντας ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῦ 
᾿Ινδοῦ ποταμοῦ, ὅτι εὐπορώτερά τε ταύτῃ τὰ παρὰ 90 
τὸν ποταμὸν στρατιᾷ βαρείᾳ ἐφαίνετο καὶ τὰ ἔϑνη τὰ 
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προσοιχοῦντα οὐ πάντῃ φίλια ἦν, αὐτὸς κατέπλει ἐς 
τῶν Σόγδων τὸ βασίλειον. καὶ ἐνταῦϑα πόλιν τε 
ἐτείχιξεν ἄλλην καὶ νεδωσδοίχους ἐποίει ἄλλους καὶ τὰ 

πλοῖα αὐτῷ τὰ πεπονηκότα ἐπεόσχευάσϑη. τῆς δὲ ἀπὸ 
δ τῶν ξυμβολῶν τοῦ τε ᾿Ινδοῦ καὶ ᾿ἀκεσίνου χώρας ἔστε 

ἐπὶ ϑάλασσαν σατράπην ἀπέδειξεῖν Ὀξυάρτην καὶ] 
Πείϑωνα ξὺν τῇ παραλίᾳ πάσῃ τῆς ᾿Ινδῶν γῆς. 

Καὶ Κρατερὸν μὲν ἐκπέμπει αὖϑις ξὺν τῇ στρατιᾷ 
[διὰ τῆς ᾿ἀραχωτῶν καὶ ΖΙίραγγῶν γῆς], αὐτὸς δὲ 

10 κατέπλει ἐς τὴν Μουσικανοῦ ἐπικράτειαν, ἥντινα 
εὐδαιμονεστάτην τῆς ᾿Ινδῶν γῆς εἶναι ἐξηγγέλλετο, 
ὅτι οὔπω οὔτε ἀπηντήκει αὐτῷ Μουσικανὸς ἐνδιδοὺς 
αὑτόν τὸ καὶ τὴν χώραν οὔτε πρέσβεις ἐπὶ φιλίᾳ 
ἐχπέμπει, οὐδέ τι οὔτε αὐτὸς ἐπεπόμφει ἃ δὴ μεγάλῳ 

16 βασιλεῖ εἶχός, οὔτε τι ἡἠτήκει ἐξ ᾿4λεξάνδρου. καὶ 

γίγνεται αὐτῷ ὁ πλοῦς κατὰ τὸν ποταμὸν ἐς τοσόνδε 
ἑσπουδασμένος ὥστε ἔφϑη ἐπὶ τοῖς ὁρίοις γενέσϑαι 
τῆς Μουσικανοῦ χώρας, πρὶν πυϑέσθϑαν Μουσικανὸν 

ὅτι ὥρμηται ὡς ἐπ’ αὐτὸν ᾿4λέξανδρος. οὕτω δὴ 
90 ἐκπλαγεὶς κατὰ τάχος ἀπήντα ᾿4λεξάνδρῳ, δῶρά τὲ τὰ 

πλείστου ἄξια παρ᾽ ᾿Ινδοῖς κομίξων καὶ τοὺς ἐλέφαντας 

ξύμπαντας ἄγων καὶ τὸ ἔϑνος τὸ καὶ αὑτὸν ἐνδιδοὺς 

καὶ ὁμολογῶν ἀδικεῖν, ὅπερ μέγιστον παρ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ 
ἣν ἐς τὸ τυχεῖν ὧν τις δέοιτο. καὶ οὖν καὶ Μουσι- 

ὁ κανῷ ἐπὶ τοῖσδε ἄδεια ἐδόϑη ἐξ ᾿4λεξάνδρου, καὶ τὴν 
πόλιν ἐθαύμασεν ᾿4λέξανδρος καὶ τὴν χώραν, καὶ 
ἄρχειν αὐτῆς Μουσικανῷ ἔδωκεν᾽ Κρατερὸς δὲ ἐν τῇ 

πόλει ἐτάχϑη τὴν ἄκραν ἐχτειχίσαι᾽ καὶ παρόντος ἔτι 
ἐτειχίσϑη ᾿4λεξάνδρου καὶ φυλακὴ κατεστάϑη, ὅτι ἐπι- 

9οτήδειον αὐτῷ ἐφάνη τὸ χωρίον ἐς τὸ κατέχεσϑαν τᾷ 

κύκλῳ ἔϑνη φυλαττόμενα, 

.«.1 
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1 Ἔνϑεν δὲ ἀναλαβὼν τούς τὰ τοξότας καὶ τοὺς 
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Ἀγριᾶνας καὶ τὴν ἵππον τὴν ἅμα οἷ πλέουσαν ἐξ- 
ελαύνει ἐπὶ τὸν νομάρχην τῆς ταύτῃ γῆς, ὄνομα δὲ ἦν 
Ὀξικανός, ὅτι μήτε αὐτὸς ἀφῖχτο μήτε πρέσβεις παρ᾽ 
αὐτοῦ ἦχον ἐνδιδόντες αὐτόν τε καὶ τὴν χώραν. δύο ς 
μὲν δὴ τὰς μεγίστας πόλεις τῶν ὑπὸ τῷ ᾿Οξικανῷ ἐξ 

ἐφόδου κατὰ κράτος ἔλαβεν, ἐν δὲ τῇ ἑτέρᾳ τούτων 
καὶ αὐτὸς ᾿Οξικανὸς ἑάλω. ὃ δὲ τὴν μὲν λείαν τῇ 
στρατιᾷ δίδωσι, τοὺς ἐλέφαντας δὲ ἅμα οἷ ἦγε" καὶ (αἵ 
ἄλλαι δὲ πόλεις αὐτῷ αἱ ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ ἐνεδίδοντο 10 
ἐπιόντι οὐδέ τις ἐτρέπετο ἐς ἀλκήν" οὕτω καὶ ᾿Ινδοὶ 

πάντες ἐδεδούλωντο ἤδη τῇ γνώμῃ πρὸς ᾿4λεξάνδρου 
τὸ καὶ τῆς ᾿4λεξάνδρου τύχης. 

Ὁ δὲ ἐπὶ Σάμβον αὖ ἦγε τῶν ὀρείων ᾿Ινδῶν 

σατράπην ὑπ’ αὐτοῦ κατασταϑέντα, ὃς πεφδυγέναι κυ: 
αὐτῷ ἐξηγγέλλετο ὅτι Μουσικανὸν ἀφειμένον πρὸς 

᾿Αλεξάνδρου ἐπύϑετο καὶ τῆς χώρας τῆς ἑαυτοῦ ἄρχοντα" 
τὰ γὰρ πρὸς Μουσικανὸν αὐτῷ πολέμια ἦν. ὡς δὲ 
ἐπέλαξεν ἤδη τῇ πόλει ᾿4λέξανδρος, ἥντινα μητρόπολιν 
εἶχεν ἡ τοῦ Σάμβου χώρα, ὄνομα δὲ ἦν τῇ πόλει 90 
Σινδίμανα, αἷ τε πύλαν αὐτῷ ἀνοίγονται προσάγοντι 
καὶ οἱ οἰκεῖοι οἱ τοῦ Σάμβου τά τὲ χρήματα ἀπηρίϑ- 

μησαν καὶ τοὺς ἐλέφαντας μετὰ σφῶν ἄγοντες 

ἀπήντων οὐ γὰρ δὴ ᾿4λεξάνδρῳ γὲ πολεμίως ἔχοντα 

Σάμβον φυγεῖν, ἀλλὰ Μουσικανοῦ τὴν ἄφεσιν δείσαντα. 53. 
ὁ δὲ καὶ ἄλλην πόλιν ἐν τούτῳ ἀποστᾶσαν εἷλεν καὶ 
τῶν Βραχμάνων, οἱ δὴ σοφισταὶ τοῖς ᾿Ινδοῖς εἰσιν, 

ὅσοι αἴτιοι τῆς ἀποστάσεως ἐγένοντο ἀπέχτεινεν. ὑπὲρ 
ὧν ἐγὼ τῆς σοφίας, εἰ δή τίς ἐστιν, ἐν τῇ ᾿Ινδικῇ 
ξυγγραφῇ δηλώσω. 80 

Καὶ ἔν τούτῳ Μουσικανὸς αὐτῷ ἀφεστάναι ἐξηγ- 
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γέλλετο. καὶ ἐπὶ τοῦτον μὲν ἐχπέμπει Πείϑωνα τὸν 

“Δγήνορος σατράπην ξὺν στρατιᾷ ἀποχρώσῃ, αὐτὸς δὲ 
τὰς πόλεις τὰς ὑπὸ Μουσικανῷ τεταγμένας ἐπελθὼν 

τὰς μὲν ἐξανδραποδίσας αὐτῶν κατέσκαψεν, εἰς ὃς δὲ 

5 φρουρὰς εἰσήγαγε καὶ ἄκρας ἐξετείχισε. ταῦτα δὲ 

διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ στρατόπεδόν τε ἐπανῆκχε καὶ τὸν 
στόλον. ἔνϑα δὴ (ΜΜουσικανός τε ξυλληφϑεὶς ἄγεται 

πρὸς Πείϑωνος, καὶ τοῦτον κρεμάσαι, κελεύει ᾿4λέξ- 
ανδρος ἐν τῇ αὑτοῦ γῇ, καὶ τῶν Βραχμάνων ὅσοι 

ιὸ αἴτιοι τῆς ἀποστάσεως τῷ «(Μουσικανῷ κατέστησαν. 
ἀφίκετο δὲ αὐτῷ καὶ ὃ τῶν Πατάλων τῆς χώρας 
ἄρχων, ὃ δὴ τὸ Ζέλτα ἔφην εἶναι τὸ πρὸς τοῦ ποταμοῦ 

τοῦ ᾿Ινδοῦ ποιούμενον, μεῖξον ἔτι τοῦ 4έλτα τοῦ 

Αἰγυπτίου, καὶ οὗτος τήν τε χώραν αὐτῷ ἐνεδίδου 

16 πᾶσαν καὶ αὑτόν τε καὶ τὰ αὑτοῦ ἐπέτρεψεν. τοῦτον 
μὲν δὴ ἐπὶ τῇ αὑτοῦ ἀρχῇ ἐκπέμπει αὖϑις παραγ- 
γείλας παρασκευάξειν ὅσα ἐς ὑποδοχὴν τῇ στρατιᾷ᾽ 
αὐτὸς δὲ Κρατερὸν μὲν τήν τε ᾿ἀττάλου τάξιν ἄγοντα 
καὶ τὴν Μελεάγρου καὶ ᾿ἀντιγένους καὶ τῶν τοξοτῶν 

40 ἔστιν οὗς καὶ τῶν ἑταίρων τε καὶ ἄλλων Μακεδόνων 
ὅσους ἐς Μακεδονίαν ἀπομάχους ὄντας ἤδη ἔστελλε 
τὴν ἐπ’ ᾿ἀραχωτῶν καὶ Ζαραγγῶν ἔπεμπεν ἐς Καρμα- 
νίαν, καὶ τοὺς ἐλέφαντας τούτῳ ἄγειν ἔδωκεν" τὴν δὲ 
ἄλλην στρατιάν, ὅση γε μὴ ξὺν αὐτῷ κατέπλει ὡς ἐπὶ 

46 ϑάλασσαν, ..... Ἡφαιστίων ἐπετάχϑη, Πείϑωνα δὲ 
τούς τε ἱππακοντιστὰς ἄγοντα καὶ τοὺς ᾿Δἀγριᾶνας ἐς 

τὴν ἐπέκεινα ὄχϑην τοῦ ᾿Ινδοῦ διαβιβάσας, οὐχ ἧπερ 
Ἡφαιστίων τὴν στρατιὰν ἄγειν ἤμελλε, τάς τὲ ἐκ- 
τετειχισμένας ἤδη πόλεις ξυνοικίσαι ἐκέλευσε καὶ εἰ δή 

80 τινα νεξωτερίξοιτο πρὸς τῶν ταύτῃ ᾿Ινδῶν καὶ ταῦτα ἐς 

κόσμον καταστήφαντα ξυμβάλλειν οἱ ἐς τὰ Πάταλα. 
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Ἤδη δὲ τρίτην ἡμέραν αὐτῷ τοῦ πλοῦ ἔχοντι 

ἐξαγγέλλεται ὅτι ὁ τῶν Πατάλων ὕπαρχος ξυλλαβὼν 
τῶν Παταλέων τοὺς πολλοὺς ἀποδεδρακὼς οἴχοιτο 

ἀπολιπὼν τὴν χώραν ἔρημον καὶ ἐπὶ τούτῳ πλείονι 
ἢ πρόσϑεν σπουδῇ κατέπλει ᾿4λέξανδρος. ὡς δὲ ἄφ- 
ίκετο ἐς τὰ Πάταλα, τήν τὸ πόλιν καὶ τὴν χώραν ἔρημον 
καταλαμβάνει τῶν ἐνοικούντων τε καὶ ἐπεργαξομένων. 

ὁ δὲ κατὰ δίωξιν τῶν φευγόντων ἐκπέμψας τῆς 

στρατιᾶς τοὺς κουφοτάτους, ἐπεί τινες αὐτῶν ξυν- 

ελήφϑησαν, ἀποπέμπει τούτους παρὰ τοὺς ἄλλους, 

ἐντειλάμενος ἐπανιέναι ϑαρροῦντας᾽ εἶναι γὰρ αὐτοῖς 
τήν τε πόλιν οἰκεῖν ὡς πρόσϑεν καὶ τὴν χώραν ἐργά- 
ξεσϑαι. καὶ ἐπανῆλθον οἱ πολλοὶ αὐτῶν. 

Αὐτὸς δὲ Ἡφαιστίωνι προστάξας τειχίξειν ἐν τοῖς 

Πατάλοις ἄκραν ἀποπέμπει ἐς τὴν ἄνυδρον τῆς πλησίον 
γῆς φρέατά τε ὀρύξοντας καὶ οἰκήσιμον τὴν χώραν 

κατασκευάσοντας. καὶ τούτοις ἐπέϑεντο τῶν προσ- 
χώρων τινὲς βαρβάρων, καὶ ἔστι μὲν οὗς διέφϑειραν 
αὐτῶν ἄφνω προσπεσόντες, πολλοὺς δὲ καὶ σφῶν 

ἀποβαλόντες ἔφυγον ἐς τὴν ἔρημον, ὥστε ἐπιτελε- 
σϑῆναι τοῖς ἐκπεμῳφϑεῖσι τὰ ἔργα προσγενομένης αὐτοῖς 

καὶ ἄλλης στρατιᾶς, ἣν ᾿4λέξανδρος πυϑόμενος τῶν 
βαρβάρων τὴν ἐπίϑεσιν ἐστάλκει μδϑέξοντας τοῦ ἔργου. 

Περὶ δὲ τοῖς Πατάλοις σχίξεται τοῦ ᾿Ινδοῦ τὸ 
ὕδωρ ἐς {ζδύοΣ ποταμοὺς μεγάλους, καὶ οὗτοι ἀμφό- 
τερον σώξουσι τοῦ ᾿Ινδοῦ τὸ ὄνομα ὅστε ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν. ἐνταῦϑα ναὐσταϑμόν τὸ καὶ νεωσοίχους 

ἐποίει ᾿4λέξανδρος: ὡς δὲ προὐχεχωρήκδι αὐτῷ τὰ 
ἔργα, ὃ δὲ καταπλεῖν ἑἐπενόδι ἔστε ἐπὶ τὴν ἐχβολὴν 
τοῦ ἐν δεξιᾷ δέοντος ποταμοῦ ἐς τὴν ϑαάλασσαν. 30 

Μεοννάτον μὲν δὴ δοὺς αὐτῷ τῶν τὸ ἱππέων ἐς 
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χιλίους καὶ τῶν ὁπλιτῶν τὰ καὶ ψιλῶν ἐς ὀκτακισχι- 

λίους κατὰ τὴν νῆσον τὰ Πάταλα ἐκπέμπει ἀντιπαρ- 
ἄγειν τῷ στόλῳ, αὐτὸς δὲ τὰς μάλιστα τῶν νεῶν ταχυ- 

ναυτούσας ἀναλαβὼν ὅσαι τε ἡμιόλιανι καὶ τὰς τρια- 

5 κοντόρους πάδας καὶ τῶν κερκούρων ἔστιν οὺς ἔπλει 

κατὰ τὸν ποταμὸν τὸν ἐν δεξιᾷ. οὐκ ἔχομτι δὲ αὐτῷ 4 
ἡγεμόνα τοῦ πλοῦ, ὅτι πεφεύγεσαν οἱ ταύτῃ ᾿Ινδοί, 
ἀπορώτερα τὰ τοῦ κατάπλου ἦν᾽ χειμών τε ἐπιγίγνεται 
ἐς τὴν ὑστεραίαν ἀπὸ τῆς ἀναγωγῆς καὶ ὃ ἄνεμος τῷ 

10 ῥόῳ πνέων ὑπεναντίος κοῖλόν τὸ ἐποίει τὸν ποταμὸν 

καὶ τὰ σχάφη διέσειεν, ὥστε ἐπόνησαν αὐτῷ αἱ 
πλεῖσται τῶν νεῶν, τῶν δὲ τριαχοντόρων ἔστιν αἵ καὶ 
πάντῃ διελύϑησαν. ἔφϑησαν δὲ ἐποκείλαντες αὐτὰς 
πρὶν παντάπασιν διαπεσεῖν ἐν τῷ ὕδατι. ἕτεραι οὖν 

16 ξυνεπήγνυντο. καὶ τῶν ψιλῶν τοὺς κουφοτάτους 
ἐχπέμψας ἐς τὴν προσωτέρω τῆς ὄχϑης χώραν ξυλ- 
λαμβάνει τινὰς τῶν ᾿Ινδῶν, καὶ οὗτοι τὸ ἀπὸ τοῦδε 
ἐξηγοῦντο αὐτῷ τὸν πόρον. ὡς δὲ ἦχον ἵναπερ ἀνα- 
χεῖταν ἐς εὖρος ὁ ποταμός, ὡς καὶ διακοσίους ταύτῃ 

30 σταδίους ἐπέχειν ἧπερ εὐρύτατος αὐτὸς αὑτοῦ ἦν, τό 
τε πνεῦμα κατήεν μέγα ἀπὸ τῆς ἔξω ϑαλάσσης καὶ αἱ 
κῶπαι ἐν κλύδωνι χαλεπῶς ἀνεφέροντο, ξυμφεύγουσιν 
αὖ ἐς διώρυχα, ἐς ἥντινα οἱ ἡγεμόνες αὐτῷ καϑηγή- 
σαντο. 

4. Ἐνταῦϑα ὁδρμισάντων τὸ πάϑημα ἐπιγίγνεται τῆς 19 
μεγάλης ϑαλάσσης ἡ ἄμπωτις, ὥστε ἐπὶ ξηροῦ ἀπελή- 
φϑησαν αὐτοῖς αἱ νῆες. καὶ τοῦτο οὔπω πρότερον 

ἐγνωχόσι τοῖς ἀμφ᾽ ᾿Αλέξανδρον ἔχπληξιν μὲν καὶ 
αὐτὸ οὐ σμιχρὰν παρέσχε, πολὺ δὲ δὴ ἔτι μείξονα, 

0 ὁπότε διελθούσης τῆς ὥρας προδσήξι τὸ τὸ ὅδωρ καὶ 
τὰ σκάφη «ξ)μετεωρίξοντο. ὅσας μὲν δὴ τῶν νεῶν 2 

ϑΘι 
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ἐν τῷ πηλῷ ἑδραίας κατέλαβεν, αὗται δὲ ἀβλαβῶς τε 
ἐμετεωρίσϑησαν καὶ οὐδὲν χαλεπὸν παϑοῦσαν ἔπλεον 
αὖϑις᾽ ὅσαι δὲ ἐν ξηροτέρᾳ τε τῇ γῇ καὶ οὐ βεβαίως 
τὴν στάσιν ἔχουσαι ὑπελείφϑησαν, αὗται δὲ ἀϑρόου 

ἐπελθόντος τοῦ κύματος αἱ μὲν αὐτῶν ἐμπεσοῦσαι ἐς ε 

ἀλλήλας, αἱ δὲ πρὸς τῇ γῇ ἀρ[ρ]αχϑεῖδαι συνετρίβησαν. 
ταύτας τε οὖν ἐπεσκεύασεν ᾿4λέξανδρος ἐκ τῶν παρόν- 
τῶν καὶ ἐν κερκούροιν δυοῖν προπέμπει κατὰ τὸν ποτα- 

μὸν τοὺς κατασκεψομένους τὴν νῆσον, ἐς ἥντινα οἱ ἐπι- 
χώριοι ἔφασκον δρμιστέα εἶναι αὐτῷ κατὰ τὸν πλοῦν τὸ 
τὸν ἐς τὴν ϑάλασσαν᾽ Κίλλουτα δὲ τῇ νήσῳ τὸ ὄνομα 

ἔλεγον. ὡς δὲ ἐξηγγέλϑη ὅτι ὅρμοι τὸ ἐν τῇ νήσῳ 

εἰσὶ καὶ αὐτὴ μεγάλη καὶ ὕδωρ ἔχουσα, ὃ μὲν ἄλλος 
αὐτῷ στόλος ἐς τὴν νῆσον κατέσχεν, αὐτὸς δὲ ταῖς 

ἄριστα πλεούσαις τῶν νεῶν ἐπέκεινα προὐχώρει, ὡς τὸ 
ἀπιδεῖν τοῦ ποταμοῦ τὴν ἐχβολὴν τὴν ἐς τὴν ϑάλασ- 

σαν, εἰ παρέχει τὸν ἔκπλουν δεὔπορον. προελθόντες 
δὲ ἀπὸ τῆς νήσου σταδίους ὅσον διακοσίους ἀφορῶσιν 
ἄλλην νῆσον, ταύτην ἤδη ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. τότε μὲν 

δὴ ἐπανῆλθον ἐς τὴν ἐν τῷ ποταμῷ νῆσον, καὶ πρὸς 90 
τοῖς ἄχροις αὐτῆς καϑορμιδσϑεὶς ϑύει τοῖς ϑεοῖς 

᾿Αλέξανδρος ὅσοις ἔφασκεν ὅτι παρὰ τοῦ Ἄμμωνος 

ἐπηγγελμένον ἦν ϑῦσαν αὐτῷ. ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν 
κατέπλει ὡς ἐπὶ τὴν ἄλλην τὴν ἐν τῷ πόντῳ νῆσον, 

καὶ προσχὼν καὶ ταύτῃ ἔϑυε καὶ ἐνταῦϑα ἄλλας αὖ 53: 
ϑυσίας ἄλλοις τε ϑεοῖς καὶ ἄλλῳ τρόπῳ᾽ καὶ ταύτας 
δὲ κατ᾽ ἐπιϑεσπισμὸν ϑύειν (ἔφασκε) τοῦ Ἄμμωνος. 
αὐτὸς δὲ ὑπερβαλὼν τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ τὰς ἐκβολὰς 
ἐς τὸ πέλαγος ἀνέπλει, ὡς μὲν ἔλεγεν, ἀπιδεῖν εἴ πού 
τις χώρα πλησίον ἀνίσχει ὃν τῷ πόντῳ, ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, 30 
οὐχ ἥκιστα ὡς πεπλευκέναν τὴν μεγάλην τὴν ἔξω 
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Ινδῶν θάλασσαν. ἐνταῦϑα ταύρους τε σφάξας τῷ 
Ποσειδῶνι ἀφῆκεν ἐς τὴν ϑάλασσαν καὶ σπείσας ἐπὶ 

τῇ ϑυσίᾳ τήν τε φιάλην χρυσῆν οὖσαν καὶ κρατῆρας 
χρυσοῦς ἐνέβαλεν ἐς τὸν πόντον χαριστήρια, δὐχόμενος 

5 σῶόν οἱ παραπέμψαι τὸν στρατὸν τὸν ναυτικόν, ὄντινα 

ξὺν Νεάρχῳ ἐπενόδι στέλλειν ὡς ἐπὶ τὸν κόλπον τὸν 
Περσικὸν καὶ τὰς ἐκβολὰς τοῦ τε Εὐφράτου καὶ τοῦ 
Τίγρητος. 

᾿Επανελϑὼν δὲ ὀπίδω ἐς τὰ Πάταλα τήν τε ἄκραν 30 
ιὸ τετειχισμένην καταλαμβάνει καὶ Πείϑωνα ξὺν τῇ 

στρατιᾷ ἀφιγμένον καὶ τούτῳ ξύμπαντα καταπεπραγ- 
μένα ἐφ᾽ οἷσπερ ἐστάλη. Ἡφαιστίων μὲν δὴ ἐτάχϑη 
παρασχευάξειν τὰ πρὸς τὸν ἐκχτειχιόμόν τε τοῦ ναυ- 
στάϑμου καὶ τῶν νεωσοίκων τὴν καταόδκευήν᾽ καὶ γὰρ 

ι6 καὺ ἐνταῦϑα ἐπενόει στόλον ὑπολείπεσϑαι νεῶν οὐκ 
ὀλίγων πρὸς τῇ πόλει τοῖς Πατάλοις, ἵναπερ ἐσχίξετο 
ὁ ποταμὸς ὁ ᾿Ινδός. 

αὐτὸς δὲ κατὰ τὸ ἕτερον στόμα τοῦ ᾿Ινδοῦ χατ- 3 

ἔπλει αὖϑις ἐς τὴν μεγάλην ϑάλασσαν, ὡς καταμαϑεῖν, 
40 ὅπῃ εὐπορωτέρα ἡ ἐκβολὴ τοῦ ᾿Ινδοῦ ἐς τὸν πόντον 

γίγνεται" ἀπέχει δὲ ἀλλήλων τὰ στόματα τοῦ ποταμοῦ 

τοῦ ᾿Ινδοῦ ἐς σταδίους μάλιστα ὀκχταχοσίους καὶ 

χιλίους. ἐν δὲ τῷ κατάπλῳ ἀφίκετο τῆς ἐχβολῆς τοῦ 8 
ποταμοῦ ἐς λίμνην μεγάλην, ἥντινα ἀναχεόμενος ὁ 

5 ποταμός, τυχὸν δὲ καὶ ἐκ τῶν πέριξ ὑδάτων ἐμβαλ- 
λόντων ἐς αὐτήν, μεγάλην τε ποιεῖ καὶ κόλπῳ ϑαλάσ- 

σης μάλιστα ἐοικυῖαν᾽ χαὶ γὰρ ἰχϑύες ἤδη ἐν αὐτῇ 
τῶν ἀπὸ ϑαλάσσης ἐφαίνοντο, μείξονες τῶν ἐν τῇδε 

τῇ ἡμετέρᾳ ϑαλάσσῃ. προδορμισϑεὶς οὖν κατὰ τὴν 
80 λίμνην ἵναπερ οἱ καϑηγεμόνες ἐξηγοῦντο, τῶν μὲν 

στρατιωτῶν τοὺς πολλοὺς καταλείπει σὺν “Δεοννάτῳ 
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4 αὐτοῦ καὶ τοὺς κερχούρους ξύμπαντας, αὐτὸς δὲ ταῖς 

τριακοντόροις τε καὶ ἡμιολίαις ὑπερβαλὼν τὴν ἐκβολὴν 
τοῦ ᾿Ινδοῦ καὶ προελϑὼν καὶ ταύτῃ ἐς τὴν θάλασσαν 

εὐπορωτέραν τὸ κατέμαϑεν τὴν ἐπὶ τάδε τοῦ ᾿Ινδοῦ 
ἐχβολὴν καὶ αὐτὸς προσορμισϑεὶς τῷ αἰγιαλῷ καὶ τῶν 

ἱππέων τινὰς ἅμα οὗ ἔχων παρὰ ϑάλασσαν ει στα- 
ϑμοὺς τρεῖς, τήν τε χώραν ὁποία τίς ἐστιν ἡ ἐν 

τῷ παράπλῳ ἐπισκεπτόμενος καὶ φρέατα ὀρύσσεσϑαι 
δ κδλεύων, ὅπως ἔχοιεν ὑδρεύεσϑαι οἱ πλέοντες. αὐτὸς 
μὲν δὴ ἐπανελθὼν ἐπὶ τὰς ναῦς ἀνέπλει ἐς τὰ Πάταλα" τὸ 
μέρος δέ τι τῆς στρατιᾶς τὰ αὐτὰ ταῦτα ἐργασο- 
μένους κατὰ τὴν παραλίαν ἔπεμψεν, ἐπανιέναι καὶ 
τούτοις προστάξας ἐς τὰ Πάταλα. αὖϑις δὲ ὡς ἐπὶ 

τὴν λίμνην καταπλεύσας ἄλλον ναύσταϑμον καὶ ἄλλους 

νεωσοίχους ἐνταῦϑα κατεσχεύασε, καὶ φυλακὴν κατα- τὸ 

λιπὼν τῷ χωρίῳ σῖτόν τε ὅσον καὶ ἐς τέτταρας μῆνας 

ἐξαρκέσαν τῇ στρατιᾷ ἐσηγάγετο καὶ τἄλλ᾽ ὅσα [ἐν] 
τῷ παράπλῳ παρεσκδύαξεν. 

28 ἢν δὲ ἐν μὲν τῷ τότε ἄπορος ἡ ὥρα ἐς τὸν 

πλοῦν οἱ γὰρ ἐτησίαι ἄνεμοι κατεῖχον, οὗ δὴ τῇ ὥρᾳ τ 

ἐχείνῃ οὐ καϑάπερ παρ᾽ ἡμῖν ἀπ’ ἄρκτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τῆς μεγάλης ϑαλάδσόσης κατὰ νότον μάλιστα ἄνεμον 

ἴστανται. ἀπὸ δὲ τοῦ χειμῶνος τῆς ἀρχῆς τὸ ἀπὸ 

Πλειάδων δύσεως ἔστε ἐπὶ τροπάς, ἃς ἐν χειμῶνι ὃ 
ἥλιος ἐπιστρέφει, πλόϊμα εἶναι ταύτῃ ἐξηγγέλλετο. τότε 46 
γὰρ κατὰ γῆν μᾶλλον οἷα δὴ πολλῷ ὕδατι ἐξ οὐρανοῦ 
βεβρεγμένην αὔρας ἴστασϑαι μαλϑακὰς καὶ ἐς τὸν 

παράπλουν ταῖς τὸ κώπαις καὶ τοῖς ἱστίοις ξυμμέτρους. 

8 ΜΜέαρχος μὲν δὴ ἐπιταχϑεὶς τῷ ναυτικῷ προσέμενε 

τὴν ὥραν τοῦ παράπλου, αὐτὸς δὲ ἄρας ἐκ Πατάλων 50 
ἔστε μὲν ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν ᾿ἀράβιον ξὺν τῇ στρατιᾷ 

ιϑ 
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πάσῃ προὐχώρει. ἐκεῖϑεν δὲ ἀναλαβὼν τῶν ὑπασπι- 
στῶν τὸ καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺς ἡμίδεας καὶ τῶν πεξε- 

ταίρων καλουμένων τὰς τάξεις καὶ τῆς ἵππου τῆς 

ἑταιρικῆς τό τε ἄγημα καὶ ἴλην ἀφ᾽ ἑκάστης ἱππαρχίας 

6 καὶ τοὺς ἱπποτοξότας ξύμπαντας ὡς ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν 

ἐς ἀριστερὰ ἐτράπετο, ὕδατά τε ὀρύσσειν, ὡς κατὰ τὸν 
παράπλουν ἄφϑονα εἴη τῇ στρατιᾷ τῇ παραπλεούσῃ, 
καὶ ἅμα ὡς τοῖς ᾿Ἰϑρείταις τοῖς ταύτῃ ᾿Ινδοῖς αὐτονόμοις 

ἐκ πολλοῦ οὖσιν ἄφνω ἐπιπεσεῖν, ὅτι μηδὲν φίλιον 

1. αὐτοῖς ἐς αὐτόν τε καὶ τὴν στρατιὰν ἐπέπρακτο. τῆς 

δὲ ὑπολειφϑείσης δυνάμεως Ηφαιστίων αὐτῷ ἀφηγεῖτο. 

᾿Δραβῖται μὲν δή, ἔϑνος καὶ τοῦτο αὐτόνομον τῶν 

περὶ τὸν ᾿ἀράβιον ποταμὸν νεμομένων, οὔτε ἀξιόμαχοι 

δόξαντες εἶναι ᾿4λεξάνδρῳ οὔτε ὑποδῦναι ἐθελήσαντες, 
ι6 ὡς προσάγοντα ἐπύϑοντο ᾿4λέξανδρον, φεύγουσιν ἐς 

τὴν ἔρημον. ᾿4Δλέξανδρος δὲ διαβὰς τὸν ᾿Δράβιον 
ποταμὸν στενόν τὸ καὶ ὀλίγου ὕδατος καὶ διελϑὼν ἐν 

νυχτὶ τῆς ἐρήμου τὴν πολλὴν ὑπὸ τὴν ἕω πρὸς τῇ 
οἰκουμένῃ ἦν᾽ καὶ τοὺς μὲν πεζοὺς ἐν τάξει ἐκέλευσεν 

40 ἔπεσϑαι, τοὺς δὲ ἱππέας ἀναλαβὼν αὐτὸς καὶ ἐς ἴλας 

κατανείμας, ὕπως ἐπὶ πλεῖστον τοῦ πεδίου ἐπέχοιξν, 

ἐπήει τὴν χώραν τῶν ᾿δρειτῶν. ὅσοι μὲν δὴ ἐς ἀλκὴν 
αὐτῶν ἐτράποντο κατεκόπησαν πρὸς τῶν ἱππέων, 
πολλοὶ δὲ καὶ ξῶντες ἑάλωσαν. ὃ δὲ τότε μὲν κατ- 

46 δστρατοπέδευσε πρὸς ὕδατι οὐ πολλῷ, ὡς δὲ καὶ οἱ 
περὶ Ἡφαιστίωνα αὐτῷ ὁμοῦ ἤδη ἦσαν, προὐχώρει ἐς 
τὸ πρόσω. ἀφικόμενος δὲ εἰς κώμην, ἥπερ ἦν μεγίστη 
τοῦ ἔϑνους τοῦ ᾿Ωρειτῶν, ῬΡαμβακία ἐκαλεῖτο ἡ κώμη, 
τόν τε χῶρον ἐπήνεσε καὶ ἐδόκει ἂν αὐτῷ πόλις ξυνου- 

90 κισϑεῖσα μεγάλη καὶ εὐδαίμων γενέσϑαι. Ἡφαιστίωνα 
μὲν δὴ ἐπὶ τούτοις ὑπελείπετο. 

ΑΒΕΙΑΧῚ ΑΝΑΒΑβιβ θᾶ. ΒΟΟΒ. δ. τοΐῃοσ. 18 

δι 
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93. Αὐτὸς δὲ ἀναλαβὼν αὖϑις τῶν ὑπασπιστῶν καὶ 
τῶν ᾿Δἀγριάνων τοὺς ἡμίσεας καὶ τὸ ἄγημα τῶν ἱππέων 

καὶ τοὺς ἱπποτοξότας προΐει ὡς ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν τὲ 

Γαδρωσῶν καὶ ᾿Ωρειτῶν, ἵναπερ στενή τὲ ἡ πάροδος 
αὐτῷ εἶναι ἐξηγγέλλετο καὶ οἱ ᾿Ωρεῖται τοῖς Γαδρωσδοῖς εἐ 

ξυντεταγμένοι πρὸ τῶν στενῶν στρατοπεδεύειν, ὡς 
εἴρξοντες τῆς παρόδου ᾿4λέξανδρον. καὶ ἦσαν μὲν 
ταύτῃ τεταγμένοι, ὡς δὲ προάγων ἤδη ἐξηγγέλλετο, οἱ 

μὲν πολλοὶ ἔφυγον ἐκ τῶν στενῶν λιπόντες τὴν 
φυλακήν, οἱ δὲ ἡγεμόνες τῶν ᾿Ωρειτῶν ἀφίκοντο παρ᾽ τὸ 
αὐτὸν σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸ ἔϑνος ἐνδιδόντες. 

τούτοις μὲν δὴ προστάττει ξυγκαλέσαντας τὸ πλῆϑος 

τῶν ᾿Ωρειτῶν πέμπειν ἐπὶ τὰ σφέτερα ἤϑη, ὡς δεινὸν 
οὐδὲν πεισομένους" σατράπην δὲ καὶ τούτοις ἐπιτάσσει 

8 ᾿«πολλοφάνην᾽ καὶ ξὺν τούτῳ ἀπολείπει “Δεοννάτον τ0 
τὸν σωματοφύλακα ἐν Ὥροις, ἔχοντα τούς τε ᾿ἀγριᾶνας 
ξύμπαντας καὶ τῶν τοξοτῶν ἔστιν οὃς καὶ τῶν ἱππέων 

καὶ ἄλλους πεζούς τε καὶ ἱππέας Ἔλληνας μισϑο- 

φόρους, τό τε ναυτικὸν ὑπομένειν ἔστ᾽ ἂν περιπλεύσῃ 
τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν ξυνοικίξειν καὶ τὰ κατὰ 50 
τοὺς ᾿Θρείτας κοσμεῖν, ὅπως μᾶλλόν τι προσέχοιδν τῷ 
σατράπῃ τὸν νοῦν. αὐτὸς δὲ ξὺν τῇ στρατιᾷ τῇ 
πολλῇ, καὶ γὰρ καὶ ἩΗφαιστίων ἀφίκετο ἄγων αὐτῷ 
τοὺς ὑπολειφϑέντας, προὐχώρει ὡς ἐπὶ Γαδρωσοὺς 

Αεἰδίον ἔζῃμον τὴν πολλήν. 30 

ν Καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ λέγει ᾿ἀριστόβουλος σμύρνης 
 φολλὰ δένδρα πεφυκέναι μείξονα ἢ κατὰ τὴν ἄλλην 

σμύρναν, καὶ τοὺς Φοίνικας τοὺς κατ᾽ ἐμπορ ε]ίαν τῇ 

στρατιᾷ ξυνεπομένους ξυλλέγοντας τὸ δάχρυον τῆς 

σμύρνης (πολὺ γὰρ εἶναι, οἷα δὴ ἐκ μεγάλων τε τῶν 530 
πρέμνων καὶ οὔπω πρόσϑεν ξυλλελεγμένον) ἐμπλή- 
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όαντας τὰ ὑποξύγια ἄγειν. ἔχειν δὲ τὴν ἔρημον ταύτην ὃ 
καὶ νάρδου ῥίζαν πολλήν τε καὶ εὔοδμον καὶ ταύτην 
ξυλλέγευιν τοὺς Φοίνικας" πολὺ δὲ εἶναι αὐτῆς τὸ 

καταπατούμενον πρὸς τῆς στρατιᾶς, καὶ ἀπὸ τοῦ πατου- 

δ μένου ὀδμὴν ἡδεῖαν κατέχειν ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας. 
τοσόνδε εἶναι τὸ πλῆϑος" εἶναι δὲ καὶ ἄλλα δένδρα 
ἐν τῇ ἐρήμῳ, τὸ μέν τι δάφνῃ ἐοικὸς τὸ φύλλον, καὶ 
τοῦτο ἐν τοῖς προδσκλυξομένοις τῇ ϑαλάσσῃ χωρίοις 
πεφυκέναι" καὶ ἀπολείπεσϑαν μὲν τὰ δένδρα πρὸς τῆς 

1 ἀμπώτεως ἐπὶ ξηροῦ, ἐπελθόντος δὲ τοῦ ὕδατος ἐν 

τῇ ϑαλάσσῃ πεφυχότα φαίνεσθαι" τῶν δὲ καὶ ἀεὶ τὰς 
ῥίξας τῇ ϑαλάσσῃ ἐπικλύξεσϑαι, ὅσα ἐν κοίλοις χωρίοις 
ἐπεφύκει, ἔνϑενπερ οὐχ ὑπενόστει τὸ ὕδωρ, καὶ ὅμως 
οὐ διαφϑείρεσϑαι τὸ δένδρον πρὸς τῆς ϑαλάσσης. 

15 δῖναι δὲ τὰ δένδρα ταύτῃ πήχεων καὶ τριάκοντα ἔστιν 1 
ἃ αὐτῶν, τυχεῖν τε ἀνθοῦντα ἐχδίνῃ τῇ ὥρᾳ, καὶ τὸ 
ἄνϑος εἶναι τῷ λευκῷ μάλιστα ἴῳ προσφερές, τὴν 
ὀδμὴν δὲ πολύ τι ὑπερφέρον. καὶ ἄλλον εἷναι καυλὸν 
ἐκ γῆς πεφυκότα ἀκάνθης, καὶ τούτῳ ἐπεῖναι ἰσχυρὰν 

Ξοτὴν ἄχανθαν, ὥστε ἤδη τινῶν καὶ παριππευόντων 

ἐμπλακεῖσαν τῇ ἐσθῆτι κατασπάσαι ἀπὸ τοῦ ἵππου 
μᾶλλόν τι τὸν ἱππέα ἢ αὐτὴν ἀποσχισϑῆναι ἀπὸ τοῦ 
καυλοῦ. καὶ τῶν λαγῶν λέγεται ὅτι παραϑεόντων 

δἴχοντο ἐν ταῖς ϑροιξὶν αἱ ἄκανθαι καὶ ὅτι οὕτως 

26 ἡλίσκοντο οἱ λαγῶ, καϑάπερ ὑπὸ ἱξοῦ αἱ ὄρνιϑες ἢ 
τοῖς ἀγχίστροις οἱ ἰχϑύες, σιδήρῳ δὲ ὅτι διακοπῆναι 

οὐ χαλεπὴ ἦν᾽ καὶ ὀπὸν ὅτι ἀνίει πολὺν ὃ καυλὸς 
τῆς ἀκάνθης τεμνομένης, ἔτι πλείονα ἢ αἱ συχαῖ τοῦ 
ἦρος καὶ δριμύτερον. 

8 ἄδνϑὲν δὲ διὰ τῆς Γαδρωσῶν χώρας ἤει ὁδὸν 88 
χαλεπὴν καὶ ἄπορον τῶν ἐπιτηδείων, τῶν τε ἄλλων 

188 
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καὶ ὕδωρ πολλαχοῦ τῇ στρατιᾷ οὐκ ἦν ἀλλὰ νύχτωρ 
ἠναγκάξοντο γῆν πολλὴν πορεύεσϑαν καὶ προσωτέρω 

ἀπὸ ϑαλάσσης, ἐπεὶ αὐτῷ γε ὃν σπουδῇ ἦν ἐλϑεῖν τὰ 
παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς χώρας καὶ λιμένας τὸ ἰδεῖν 

τοὺς ὄντας καὶ ὅσα γε ἐν παρόδῳ δυνατὰ γένοιτο τῷ 5 

ναυτικῷ παρασκευάσαι, ἢ φρέατα ὀρύξαντας ἢ ἀγορᾶς 
που ἢ ὅρμου ἐπιμεληϑέντας. ἀλλὰ ἦν γὰρ ἔρημα 

παντάπασιν τὰ πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ τῆς Γαδρωσῶν γῆς, 

ὁ δὲ Θόαντα τὸν Μανδροδώρου καταπέμπει ἐπὶ ϑάλασ- 
σαν ξὺν ὀλίγοις ἱππεῦσιν, -αταδκεψόμενον εἴ πού τις τὸ 

ὄρμος ὧν τυγχάνει ταύτῃ ἢ ὕδωρ οὐ πόρρω ἀπὸ 
ϑαλάσσης ἥ τι ἄλλο τῶν ἐπιτηδείων. καὶ οὗτος ἐπ- 
ανελϑὼν ἀπήγγειλεν ἁλιέας τινὰς καταλαβεῖν ἐπὶ τοῦ 
αἰγιαλοῦ ἐν καλύβαις πνιγηραῖς᾽ πεποιῆσθαι δὲ τὰς 

καλύβας ξυνϑέντας τὰς κόγχας᾽ στέγην δὲ εἶναι αὐταῖς τε 

τὰς ἀκάνϑας τῶν ἰχϑύων᾽ καὶ τούτους τοὺς ἁλιέας 

ὕδατι ὀλίγῳ διαχρῆσϑαι χαλεπῶς διαμωμένους τὸν 
κάχληκα, καὶ οὐδὲ τούτῳ πάντῃ γλυκεῖ τῷ ὕδατι. 

Ἂς δὲ ἀφίκετο ᾿4λέξανδρος ἐς χῶρόν τινα τῆς 
Γαδρωσίας ἵνα ἀφϑονώτερος ἦν σῖτος, διανέμει ἐς τὰ 530 
ὑποξύγια τὸν καταληφϑέντα καὶ τοῦτον σημηνάμενος 
τῇ ἑαυτοῦ σφραγῖδι κατακομίξεσϑαι κελεύδι ὡς ἐπὶ 
ϑάλασσαν. ἐν ᾧ δὲ ἴδι ὡς ἐπὶ τὸν σταϑμόν, ἔνϑενπερ 
ἐγγυτάτω ἦν ἡ ϑάλασσα, ἐν τούτῳ ὀλίγα φροντίσαντες 
οἱ στρατιῶται τῆς σφραγῖδος αὐτοί τε οἱ φύλακες τῷ 545 

σίτῳ ἐχρήσαντο καὶ ὅσοι μάλιστα λιμῷ ἐπιέξοντο καὶ 
τούτοις μετέδωκαν. ἐς τοσόνδε γὰρ πρὸς τοῦ κακοῦ 

ἐνικῶντο, ὡς τὸν πρόδηλον καὶ παρόντα ἤδη ὄλεϑρον 

τοῦ ἀφανοῦς τε καὶ πρόσω ἔτι ὄντος ἐκ τοῦ βασιλέως 
κινδύνου ξὺν λογισμῷ ἔδοξέ σφισιν ἔμπροσϑεν 80 
ποιήσασθαι. καὶ ᾿λέξανδρος καταμαϑὼν τὴν ἀνάγκην 
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ξυνέγνω τοῖς πράξασιν. αὐτὸς δέ, ὅσα ἐκ τῆς χώρας 

ἐπιδραμὼν ξυναγαγεῖν ἠδυνήϑη εἰς ἐπισιτισμὸν τῇ 
στρατιᾷ τῇ περιπλεούσῃ ξὺν τῷ στόλῳ, ταῦτα κομί- 
σοντὰα πέμπει Κρηϑέα τὸν Καλλατιανόν. καὶ τοῖς 6 

5 ἐγχωρίοις προδσετάχϑη ἐκ τῶν ἄνω τόπων σῖτόν τὸ 
ὅσον δυνατοὶ ἦσαν κατακομίσαι ἀλέσαντας καὶ τὰς 
βαλάνους τὰς τῶν φοινίκων καὶ πρόβατα ἐς ἀγορὰν 

τῷ στρατῷ. καὶ ἐς ἄλλον αὖ τόπον Τήλεφον κατ- 
ἔπεμψε τῶν ἑταίρων σὺν σίτῳ οὐ πολλῷ ἀληλεσμένφ. 

10 «αὐτὸς δὲ προὐχώρει ὧς ἐς τὰ βασίλεια τῶν Γαδρω- 34 

σῶν, ὃ δὲ χῶρος Ποῦρα ὀνομάξεται, ἵναπερ ἀφίκετο 

ἐξ Ὥρων δρμηϑεὶς ἐν ἡμέραις ταῖς πάσαις ἑξήκοντα. 

καὶ λέγουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ξυγγραψάντων τὰ ἀμφ᾽ 
᾿Αλέξανδρον οὐδὲ τὰ ξύμπαντα ὅσα ἐταλαιπώρησεν 

ιο αὐτῷ κατὰ τὴν ᾿4σίαν ἡ στρατιὰ ξυμβληϑῆναι ἄξια 

εἶναι τοῖς τῇδε πονηϑεῖσι πόνοις. οὐ μὴν ἀγνοήσαντα 3 

᾿Αλέξανδρον τῆς ὁδοῦ τὴν χαλεπότητα ταύτῃ ἐλϑεῖν, 
τοῦτο μὲν μόνος Νέαρχος λέγει ὧδε, ἀλλὰ ἀκούσαντα τε δ, 
γὰρ ὅτι οὕπω τις πρόσϑεν διελθὼν ταύτῃ ξὺν στρατιᾷ 

.0ὼ ἀπεσώϑη, ὅτι μὴ Σεμίραμις ἐξ ᾿Ινδῶν ἔφυγε. καὶ 
᾿ ταύτην δὲ ἔλεγον οἱ ἐπιχώριοι σὺν εἴκοσι μόνοις τῆς 

στρατιᾶς ἀποσωθῆναι, Κῦρον δὲ τὸν Καμβύσου σὺν 

ἑπτὰ μόνοις καὶ τοῦτον. ἐλθεῖν γὰρ δὴ καὶ Κῦρον 8 

ἐς τοὺς χώρους τούτους ὡς ἐσβαλοῦντα ἐς τὴν ᾿Ινδῶν 

55 γῆν, φϑάσαι δὲ ὑπὸ τῆς ἐρημίας τε καὶ ἀπορίας τῆς 
ὁδοῦ ταύτης ἀπολέσαντα τὴν πολλὴν τῆς στρατιᾶς. 

καὶ ταῦτα ᾿4λεξάνδρῳ ἐξαγγελλόμενα ἔριν ἐμβαλεῖν 
πρὸς Κῦρον καὶ Σεμίραμιν. τούτων τὲ οὖν ἕνεκα καὶ 

ἅμα ὡς τῷ ναυτικῷ ἐγγύϑεν ἐκπορίξεσϑαν τὰ ἀναγκαῖα, 

80 λέγει Νέαρχος ταύτην τραπῆναι ᾿4λέξανδρον. τό τε 4 
οὖν καῦμα ἐπιφλέγον καὶ τοῦ ὕδατος τὴν ἀπορίαν 
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πολλὴν τῆς στρατιᾶς διαφϑεῖραι καὶ μάλιστα δὴ τὰ 
ὑποξύγια᾽ ταῦτα μὲν πρὸς τοῦ βάϑους τε τῆς ψάμμου 

καὶ τῆς ϑέρμης, ὅτι κεκαυμένη ἦν, τὰ πολλὰ δὲ καὶ 
δίψει ἀπόλλυσϑαι" καὶ γὰρ καὶ γηλόφοις ἐπιτυγχάνειν 
ὑψηλοῖς ψάμμου βαϑείας, οὐ νεναγμένης, ἀλλ᾽ οἵας 5 
δέχεσϑαν καϑάπερ. ἐς πηλὸν ἢ ἔτι μᾶλλον ἐς χιόνα 
ἀπάτητον ἐπιβαίνοντας. καὶ ἅμα ἐν ταῖς προσβάσεσί 

τὸ καὶ καταβαίνοντας τούς τὸ ἵππους καὶ τοὺς ἡμιόνους 

ἔτι μᾶλλον κακοπαϑεῖν τῷ ἀνωμάλῳ τῆς ὁδοῦ καὶ ἅμα 

οὐ βεβαίῳ, τῶν τε σταϑμῶν τὰ μήκη πιέσαι οὐχ 

ἥκιστα τὴν στρατιάν" ἀπορία γὰρ ὕδατος οὐ ξύμμετρος 
οὖσα μᾶλλόν τι ἦγε πρὸς ἀνάγκην τὰς πορείας ποι- 
εἴσϑαι. ὁπότε μὲν δὴ τῆς νυχτὸς ἐπελθόντες τὴν 

ὁδὸν ἥντινα ἀνύσαι ἐχρῆν ἕωϑεν πρὸς ὕδωρ ἔλϑοιεν, 
οὐ πάντῃ ἐταλαιπωροῦντο᾽ προχωρούσης δὲ τῆς ἡμέρας 1 
ὑπὸ μήκους τῆς ὁδοῦ, εἰ δδοιποροῦντες ἔτι ἐγκαταλη- 

φϑεῖεν, ἐνταῦϑα ἂν ἐταλαιπώρουν πρὸς τοῦ καὐύματός 
τε καὶ ἅμα δίψει ἀπαύστῳ συνεχόμενοι. 

δῦ Τῶν δὲ δὴ ὑποξυγίων πολὺς ὃ φϑόρος καὶ ἑκούσιος 
τῇ στρατιᾷ ἐγίγνετο᾽ ξυνιόντες γάρ, ὁπότε ἐπιλέποι τ 

σφᾶς τὰ σιτία, καὶ τῶν ἵππων τοὺς πολλοὺς ἀποσφά-᾿ 
ξοντες καὶ τῶν ἡμιόνων τὰ κρέα ἐσιτοῦντο καὶ ἔλεγον 

δίψει ἀποθανεῖν αὐτοὺς ἢ ὑπὸ καμάτου ἐκλιπόντας" 

καὶ ὃ τὴν ἀτρέχειαν τοῦ ἔργου ἐξελέγξων ὑπό τε τοῦ 
πόνου οὐδεὶς ἦν καὶ ὅτι ξύμπαντες τὰ αὐτὰ ἡμάρτανον. κ:: 
4 χαὶ ᾿4λέξανδρον μὲν οὐκ ἐλελήϑει τὰ γιγνόμενα, ἴασιν 

δὲ τῶν παρόντων ἑώρα τὴν τῆς ἀγνοίας προσποίησιν 
μᾶλλόν τι ἢ τὴν ὡς γιγνωδσκομένων ἐπιχώρησιν. οὔχουν 
οὐδὲ τοὺς νόσῳ κάμνοντας τῆς στρατιᾶς οὐδὲ τοὺς 

διὰ κάματον ὑπολειπομένους ἐν ταῖς ὁδοῖς ἄγειν ἔτι 30 
ἦν εὐμαρῶς ἀπορίᾳ τε τῶν ὑποξυγίων καὶ ὅτι τὰς 

Φι 

55 
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ἁμάξας αὐτοὶ κατέχοπτον, ἀπόρους οὔσας αὐτοῖς ὑπὸ 
βάϑους τῆς ψάμμου ἄγεσϑαι καὶ ὅτι ἐν τοῖς πρώτοις 

σταϑμοῖς διὰ ταῦτα ἐξηναγκάξοντο οὐ τὰς βραχυτάτας 

ἱέναι τῶν ὁδῶν, ἀλλὰ τὰς εὐπορωτάτας τοῖς ξεύγεσι. 
5 καὶ οὕτως οἱ μὲν νόσῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς ὑπελείποντο, 

οἱ δὲ ὑπὸ καμάτου ἢ καύματος ἢ τῷ δίψει οὐκ ἀντ- 

ἔχοντες, καὶ οὔτε οἱ ἄξοντες ἦσαν οὔτε οἱ μένοντες ϑερα- 

πεύσοντες᾽ σπουδῇ γὰρ πολλῇ ἐγίγνετο ὃ στόλος, καὶ ἐν 
τῷ ὑπὲρ τοῦ παντὸς προϑύμῳ τὸ καϑ'᾽ ἑκάστους ξὺν 

10 ἀνάγχῃ ἠμελεῖτο᾽ οἱ δὲ καὶ ὕπνῳ κάτοχοι κατὰ τὰς ὁδοὺς 

γενόμενοι οἷα δὴ νυκτὸς τὸ πολὺ τὰς πορείας ποιού- 
μδνοι, ἔπειτα ἐξαναστάντες. οἷς μὲν δύναμις ἔτι ἦν 

κατὰ τὰ ἴχνη τῆς στρατιᾶς ἐφομαρτήσαντες ὀλίγοι ἀπὸ 
πολλῶν ἐσώϑησαν, οἱ πολλοὶ δὲ ὥσπερ ἐν πελάγει 

1 ἐκπεσόντες ἐν τῇ ψάμμῳ ἀπώλλυντο. 
Ἐυνηνέχϑη δὲ τῇ στρατιᾷ καὶ ἄλλο πάϑημα, ὃ δὴ 

οὐχ ἥκιστα ἐπίεσεν αὐτούς τε καὶ τοὺς ἵππους καὶ τὰ 

ὑποξύγια. ὕεται γὰρ ἡ Γαδρωσίων γῆ ὑπ’ ἀνέμων 
τῶν ἐτησίων, καϑάπερ οὖν καὶ ἡ ᾿Ινδῶν γῆ, οὐ τὰ 

Ὁ0 πεδία τῶν Γαδρωσίων, ἀλλὰ τὰ ὄρη, ἵναπερ προσ- 
φέρονταί τε αἱ νεφέλαι ἐκ τοῦ πνεύματος καὶ ἀνα- 
χέονται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῶν ὀρῶν τὰς κορυφάς. 
ὡς δὲ ηὐλίσϑη ἡ στρατιὰ πρὸς χειμάρρῳ ὀλίγου ὕδατος, 
αὐτοῦ δὴ ἕνεκα τοῦ ὕδατος, ἀμφὶ δευτέραν φυλακὴν 

86 τῆς νυχτὸς ἐμπλησϑεὶς ὑπὸ τῶν ὄμβρων ὃ χειμάρρους 
ὁ ταύτῃ ῥέων ἀφανῶν τῇ στρατιᾷ γεγενημένων τῶν 

ὄμβρων τοσούτῳ ἐπῆλθε τῷ ὕδατι, ὡς γύναια καὶ 

παιδάρια τὰ πολλὰ τῶν ἑπομένων τῇ στρατιᾷ δια- 
φϑεῖραι καὶ τὴν κατασχευὴν τὴν βασιλικὴν ξύμπασαν 

80 ἀφανίσαι καὶ τῶν ὑποξυγίων ὅσα ἀπελείπετο, αὐτοὺς 
ὃὲ μόλις καὶ χαλεπῶς ξὺν τοῖς ὅπλοις οὐδὲ τούτοις 

σι 
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θ6 πᾶσιν ἀποσωϑῆναι. οἱ πολλοὶ δὲ καὶ πίνοντες, δπότε 
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ἐκ καύματός τε καὶ δίψους ὕδατι ἀϑρόῳ ἐπιτύχοιεν, 
πρὸς αὐτοῦ τοῦ ἀπαύστου ποτοῦ ἀπώλλυντο. καὶ 
τούτων ἕνεκα ᾿4λέξανδρος τὰς στρατοπεδείας οὐ πρὸς 
τοῖς ὕδασιν αὐτοῖς τὸ πολὺ ἐποιεῖτο, ἀλλὰ ἀπέχων 

ὅσον εἴκοσι σταδίους μάλιστα, ὡς μὴ ἀϑρόους ἐμπί- 
πτοντας τῷ ὕδατι αὐτούς τε καὶ κτήνη ἀπόλλυσϑαι 

καὶ ἅμα τοὺς μάλιστα ἀκράτορας σφῶν ἐπεμβαίνοντας 

ἐς τὰς πηγὰς ἢ τὰ ῥεύματα διαφϑείρειν καὶ τῇ ἄλλῃ 
στρατιᾷ τὸ ὕδωρ. 10 

Ἔνϑα δὴ ἔργον καλὸν εἴπερ τι ἄλλο τῶν ᾿41λεξ- 
ἄνδρου οὐκ ἔδοξέ μοι ἀφανίσαι, ἢ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ 
πραχϑὲν ἢ ἔτι ἔμπροσϑεν ἐν Παραπαμισάδαις, ὡς 
μετεξέτεροι ἀνέγραψαν. ἱέναι μὲν τὴν στρατιὰν διὰ 
ψάμμου τε καὶ τοῦ καύματος ἤδη ἐπιφλέγοντος. ὅτι τ 

πρὸς ὕδωρ ἐχρῆν ἐξανύσανι᾽ τὸ δὲ ἦν πρόσϑεν τῆς 
ὁδοῦ" καὶ αὐτόν τὸ ᾿4λέξανδρον δίψει κατεχόμενον 
μόλις μὲν καὶ χαλεπῶς, πεξὸν δὲ ὅμως ἡγεῖσϑαι" ὡς 
δὲ χαὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας, οἷάπερ φιλεῖ ἐν τῷ 

τοιῷδε, κουφοτέρως φέρειν τοὺς πόνους ἐν ἰσότητι 30 
τῆς ταλαιπωρήσεως. ἐν δὲ τούτῳ τῶν ψιλῶν τινας 
κατὰ ξήτησιν ὕδατος ἀποτραπέντας ἀπὸ τῆς στρατιᾶς 
εὑρεῖν ὕδωρ συλλελεγμένον ἔν τινι χαράδρᾳ οὐ βαϑείᾳ, 
ὀλίγην καὶ φαύλην πίδακα' καὶ τοῦτο οὐ χαλεπῶς 

συλλέξαντας σπουδῇ ἱέναι παρ᾽ ᾿4λέξανδρον, ὡς μέγα 95 
δή τι ἀγαϑὸν φέροντας" ὡς δὲ ἐπέλαξον ἤδη, ἐμβαλόν- 

τας ἐς κράνος τὸ ὕδωρ προσενεγκεῖν τῷ βασιλεῖ. τὸν 

δὲ λαβεῖν μὲν καὶ ἐπαινέσαι τοὺς κομίσαντας, λαβόντα 

δὲ ἐν ὄψει πάντων ἐκχέαι" καὶ ἐπὶ τῷδε τῷ ἔργῳ ἐς 
τοσόνδε ἐπιρρωσθῆναι τὴν στρατιὰν ξύμπασαν ὥδτε 30 
εἰχάσαι ἄν τινα πότον γενέσϑαι πᾶσιν ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ 
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τὸ πρὸς ᾿4λεξάνδρου ἐκχυϑέν. τοῦτο ἐγώ, εἴπερ τι 
ἄλλο, τὸ ἔργον εἰς καρτερίαν τὸ καὶ ἅμα στρατηγίαν 

ἐπαινῶ ᾿Δ4λεξάνδρου. 
Ξυνηνέχϑη δέ τι καὶ τοιόνδε τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ γῇ 4 

ἐχείνῃ. οἱ γὰρ ἡγεμόνες τῆς ὁδοῦ τελευτῶντες οὐκέτι 

μεμνῆσθαι ἔφασκον τὴν δδόν, ἀλλ᾽ ἀφανισϑῆναι τὰ 
σημεῖα αὐτῆς πρὸς τοῦ ἀνέμου ἐπιπνεύσαντος᾽ καὶ --- 

οὐ γὰρ εἶναι ἐν τῇ ψάμμῳ πολλῇ τε καὶ ὁμοίᾳ πάντῃ 
νενημένῃ ὅτῳ τεχμηριώδονται τὴν ὁδόν, οὔτ᾽ οὖν 

ι᾽ὺὼ δένδρα ξυνήϑη παρ᾽ αὐτὴν πεφυκότα, οὔτε τινὰ γήλο- 
φον βέβαιον ἀνεστηκότα᾽ οὐδὲ πρὸς τὰ ἄστρα ἐν νυχτὶ 
ἢ μεϑ’ ἡμέραν πρὸς τὸν ἥλιον μεμελετῆσϑαί σφισι 

τὰς πορείας, καϑάπερ τοῖς ναύταις πρὸς τῶν ἄρκτων 

τὴν μὲν Φοίνιξι, τὴν ὀλίγην, τὴν δὲ τοῖς ἄλλοις 
ἀνθρώποις, τὴν μείξονα᾽ --- ἔνϑα δὴ ᾿Αλέξανδρον ὅ 

ξυνέντα ὅτι ἐν ἀριστερᾷ «δεῖν ἀποκλίναντα ἄγειν, 
ἀναλαβόντα ὀλίγους ἅμα οἵ ἱππέας ζπροχωρῆσαι»᾽ ὡς 
δὲ καὶ τούτων οἱ ἵπποι ἐξέκαμνον ὑπὸ τοῦ καύματος, 

ἀπολιπεῖν καὶ τούτων τοὺς πολλούς, αὐτὸν δὲ ξὺν 

20 πέντε τοῖς πᾶσιν ἀφιππάσασϑαι καὶ εὑρεῖν τὴν ϑάλασ- 
σαν, διαμησάμενόν τὸ αὐτὸν ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ τὸν 

κάχληκα ἐπιτυχεῖν ὕδατι γλυκεῖ καὶ καϑαρῷ καὶ οὕτω 
μετελθεῖν τὴν στρατιὰν πᾶσαν᾽ καὶ ἐς ἑπτὰ ἡμέρας 

ἱέναι παρὰ τὴν ϑάλασσαν ὑδρευομένους ἐκ τῆς ἠϊόνος. 

46 ἔνϑεν δέ, ἤδη γὰρ γιγνώσκειν τὴν ὁδὸν τοὺς ἡγεμόνας, 
ἐπὶ τῆς μεσογαίας ποιεῖσϑαι τὸν στόλον. 

Ὡς δὲ ἀφίχετο ἐς τῶν Γαδρωσίων τὰ βασίλεια, 91 

ἀναπαύει ἐνταῦϑα τὴν στρατιάν. καὶ ᾿4πολλοφάνην 
μὲν παύει τῆς σατραπείας, ὅτι οὐδενὸς ἔγνω ἐπι- 

80 μδληϑέντα τῶν προεπηγγελμένων, Θόαντα δὲ σατρα- 

πεύειν τῶν ταύτῃ ἔταξε᾽ τούτου δὲ νόσῳ τελευτήσαν- 

οι 
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τος Σιβύρτιος τὴν σατραπείαν ἐκδέχεται" ὁ αὐτὸς δὲ 

καὶ Καρμανίας σατράπης ἦν νεωστὶ ἐξ ᾿4λεξάνδρου 

ταχϑείς" τότε δὲ τούτῳ μὲν ᾿ἀραχωτῶν τε καὶ τῶν 
Γαδρωσίων ἄρχειν ἐδόϑη, Καρμανίαν δὲ ἔσχε Τλη- 
πόλεμος ὁ Πυϑοφάνους. ἤδη τε ἐπὶ Καρμανίας πρού- 
χώρει ὃ βασιλεὺς καὶ ἀγγέλλεται αὐτῷ Φίλιππον τὸν 

σατράπην τῆς ᾿Ινδῶν γῆς ἐπιβουλευϑέντα πρὸς τῶν 
μισϑοφόρων δόλῳ ἀποθανεῖν, τοὺς δὲ ἀποκτείναντας 

ὅτι οἱ σωματοφύλακες τοῦ Φιλίππου οἱ Μακεδόνες 

τοὺς μὲν ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ, τοὺς δὲ καὶ ὕστερον 
λαβόντες ἀπέχτειναν. ταῦτα δὲ ὡς ἔγνω, ἐκπέμπει 

γράμματα ἐς ᾿Ινδοὺς παρὰ Εὔδαμόν τε καὶ Ταξίλην 
ἐπιμελεῖσθαι τῆς χώρας τῆς πρόσϑεν ὑπὸ Φιλίππῳ 

τεταγμένης ἔστ᾽ ἂν αὐτὸς σατράπην ἐκπέμψῃ ἐπ᾽ 
αὐτῆς. 

Ἤδη δ᾽ ἐς Καρμανίαν ἥκοντος 4λεξάνδρου Κρατερὸς 
ἀφικνεῖται, τήν τε ἄλλην στρατιὰν ἅμα οἷ ἄγων καὶ 

τοὺς ἐλέφαντας καὶ ᾽᾿Ορδάνην τὸν ἀποστάντα καὶ νεω- 
τερίσαντα συνειληφώς. ἐνταῦϑα δὲ Στασάνωρ τὲ ὃ 

16 

ἀρείων καὶ ὁ Ζαραγγῶν σατράπης ἧχεν καὶ ξὺν αὐτοῖς 90 
Φαρισμάνης ὁ Φραταφέρνου τοῦ Παρϑυαίων καὶ 

Ὑρκανίων σατράπου παῖς. ἧκον δὲ καὶ οἱ στρατηγοὶ 

οἱ ὑπολειφϑέντες ἅμα Παρμενίωνι ἐπὶ τῆς στρατιᾶς 
τῆς ἐν Μηδίᾳ, Κλέανδρός τε καὶ Σιτάλκης καὶ Ηράκων, 

τὴν πολλὴν τῆς στρατιᾶς καὶ οὗτοι ἄγοντες. τοὺς 56 
μὲν δὴ ἀμφὶ Κλέανδρόν τὲ καὶ Σιτάλκην πολλὰ ἐπι- 

καλούντων αὐτοῖς τῶν τε ἐγχωρίων καὶ τῆς στρατιᾶς 

αὐτῆς, ὡς ἱερά τε πρὸς αὐτῶν σεσυλημένα καὶ ϑήκας 

παλαιὰς κεκινημένας καὶ ἄλλα ἄδικα ἔργα (ἐς τοὺς 

ὑπηκόους τετολμημένα καὶ ἀτάσϑαλα, ταῦτα ὡς ἐξηγ- 30 
γέλϑη, τοὺς μὲν ἀπέχτεινεν, ὡς καὶ τοῖς ἄλλοις δέος 
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εἶναι, ὅσον σατράπαι ἢ ὕπαρχοι ἢ νομάρχαν ἀπολεί- 

ποιντο, τὰ ἴσα ἐκείνοις πλημμελοῦντας πείδεσϑαι᾽ (καὶ ὅ 

τοῦτο, εἴπερ τι ἄλλο, κατέσχεν ἐν κόσμῳ τὰ ἔϑνη τὰ 
ἐξ ᾿Δλεξάνδρου δοριάλωτα ἢ ἑκόντα προσχωρήσαντα, 

6 τοσαῦτα μὲν πλήϑει ὄντα, τόσον δὲ ἀλλήλων ἀφεστη- 
κότα, ὅτι οὐκ ἐξῆν ὑπὸ τῇ ᾿4λεξάνδρου βασιλείᾳ 
ἀδικεῖσθαι τοὺς ἀρχομένους ὑπὸ τῶν ἀρχόντων") 
Ἡράχων δὲ τότε μὲν ἀφείϑη τῆς αἰτίας" ὀλίγον δὲ 
ὕστερον ἐξελεγχϑεὶς πρὸς ἀνδρῶν Σουσίων σεσυλη- 

10 κέναι τὸ ἐν Σούσοις ἱερὸν καὶ οὗτος ἔδωκεν δίκην. 
οἱ δὲ σὺν Στασάνορι καὶ Φραταφέρνῃ πλῆϑός τε 6 

ὑποξυγίων παρ᾽ ᾿4λέξανδρον ἄγοντες ἦλϑον καὶ καμή- 
λους πολλάς, ὡς ἔμαϑον ὅτι τὴν ἐπὶ Γαδρωσίων ἄγει, 

εἰκάσαντες ὅτι τὰ αὐτὰ ἐκεῖνα πείσεται αὐτῷ ἡ στρατιὰ 
ι ἃ δὴ ἔπαϑε' καὶ οὖν καὶ ἐν καιρῷ μὲν καὶ οὗτοι 

ἀφίκοντο, ἐν καιρῷ δὲ αἱ κάμηλοί τὸ καὶ τὰ ὑποξύγια" 
διένειμε γὰρ ξύμπαντα ᾿4λέξανδρος τοῖς μὲν ἡγεμόσι 

κατ᾽ ἄνδρα, τοῖς δὲ κατ᾽ ἴλας τε καὶ ἑκχατοστύας, τοῖς 

δὲ κατὰ λόχους. ὕπως τὸ πλῆϑος τῶν ὑποξυγίων τε 

90 καὶ καμήλων αὐτῷ ξυνέβαινεν. 
Ἤδη δέ τινες καὶ τοιάδε ἀνέγραψαν, οὐ πιστὰ 38 

ἐμοὶ λέγοντες. ὡς συξεύξας δύο ἁρμαμάξας καταχεί- 

μενος ξὺν τοῖς ἑταίροις καταυλούμενος τὴν διὰ Καρ- 
μανίας ἦγεν, ἡ στρατιὰ δὲ αὐτῷ ἐστεφανωμένη τε καὶ 

86 παίξουσα εἴπετο, προὔκειτο δὲ αὐτῇ σῖτά τε καὶ ὅσα 
ἄλλα ἐς τρυφὴν παρὰ τὰς δδοὺς συγκεκομισμένα πρὸς 
τῶν Καρμανίων, καὶ ταῦτα πρὸς μίμησιν τῆς Διονύσου 

βακχχείας ἀπεικάσϑη ᾿4λεξάνδρῳ, ὅτι καὶ ὑπὲρ ἐκείνου 3 
λόγος ἐλέγετο καταστρεψάμενον ᾿Ινδοὺς Ζιόνυσον οὕτω 

8. τὴν πολλὴν τῆς ᾿Ασίας ἐπελϑεῖν, καὶ Θρίαμβόν τε 
αὐτὸν ἐπικληϑῆναι τὸν Διόνυσον καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς 
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νίκαις ταῖς ἐκ πολέμου πομπὰς ἐπὶ τῷ αὐτῷ τούτῳ 

ϑοιάμβους. ταῦτα δὲ οὔτε Πτολεμαῖος ὃ “Μάγου οὔτε 

Ἀριστόβουλος ὁ ᾿Δἀριστοβούλου ἀνέγραψαν οὐδέ τις 
ἄλλος ὅντινα ἱκανὸν ἄν τις ποιήσαιτο τεκμηριῶσαι 

ὑπὲρ τῶν τοιῶνδε, καί μοι ὡς οὐ πιστὰ ἀναγεγράφϑαι 5 
8 ἐξήρκεσαν. ἀλλὰ ἐκεῖνα ἤδη ᾿ἀριστοβούλῳ ἑπόμενος 

πὸ ξυγγράφω, ϑῦσαι ἐν Καρμανίᾳ ᾿Αλέξανδρον χαριστήρια 
τῆς κατ᾽ ᾿Ινδῶν νίκης καὶ ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς, ὅτι 
ἀπεσώϑη ἐκ Γαδρωσίων, καὶ ἀγῶνα διαϑεῖναι μουσικόν 
τε χαὶ γυμνικόν" καταλέξαι δὲ καὶ Πευκέσταν ἐς τοὺς τὸ 

σωματοφύλακας, ἤδη μὲν ἐγνωκότα σατράπην κατα- 

στῆσαι τῆς Περσίδος. ἐθέλοντα δὲ πρὸ τῆς σατρα- 

πείας μηδὲ ταύτης τῆς τιμῆς καὶ πίστεως ἀπείρατον 

4 εἶναι ἐπὶ τῷ ἐν Μαλλοῖς ἔργῳ εἶναι δὲ αὐτῷ ἑπτὰ 
εἷς τότε σωματοφύλακας, Δεοννάτον ᾿ἀντέου, φαι-υ 
στίωνα τὸν ᾿Αμύντορος, Δυσίμαχον ᾿4γαϑοχλέους, ᾿4ρι- 
στόνουν Πεισαίου, τούτους μὲν Πελλαίους, Περδίκκαν 

δὲ Ὀρόντου ἐκ τῆς Ὀρεστίδος, Πτολεμαῖον δὲ Μάγου 
καὶ Πείϑωνα Κρατεδύα ᾿Εορδαίους᾽ ὄγδοον δὲ προσ- 

γενέσϑαν αὐτοῖς Πευκέσταν τὸν Φλεξάνδρου ὕὑπερ- 530 
ασπίσαντα. 

δ Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Νέαρχος περιπλεύσας τὴν ᾽Ὥρων 
τε καὶ Γαδρωσῶν γῆν καὶ τὴν τῶν ᾿Ιχϑυοφάγων κατῆρεν 
ἐς τῆς Καρμανίας τὰ πρὸς ϑάλασσαν ᾧκισμένα" ἔνϑεν 

δὲ ἀνελϑὼν σὺν ὀλίγοις ᾿4λεξάνδρῳ ἀπήγγειλε τὰ ἀμφὶ 3: 
τὸν περίπλουν τὸν γενόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν ἔξω 

6 ϑάλασσαν. τοῦτον μὲν δὴ καταπέμπει αὖϑις ἐχπερι- 
πλεύσοντα ἔστε ἐπὶ τὴν Σουσιανῶν τὰ γῆν καὶ τοῦ 

Τίγρητος ποταμοῦ τὰς ἐκβολάς" ὅπως δὲ ἐπλεύσϑη 
αὐτῷ τὰ ἀπὸ τοῦ ᾿Ινδοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν 30 
τὴν Περσικὴν καὶ τὸ στόμα τοῦ Τίγρητος, ταῦτα ἰδίᾳ 
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ἀναγράψω αὐτῷ Νεάρχῳ ἑπόμενος, ὡς καὶ τήνδε εἶναι 
ὑπὲρ ᾿4λεξάνδρου ᾿Ελληνικὴν τὴν συγγραφήν. ταῦτα 
μὲν δὴ ἐν ὑστέρῳ ἔσται τυχόν, εἰς} ὅ τε ϑυμός [τέ] 
μὲ καὶ ὃ δαίμων ταύτῃ ἄγοι. 

8. Ἃ14λέξανδρος δὲ «Ηφαιστίωνα μὲν σύν τε τῇ πλείστῃ Ἰ 
μοίρᾳ τῆς στρατιᾶς καὶ τοῖς ὑποξυγίοις καὶ τοὺς ἐλέ- 

φαντας ἅμα οἷ ἔχοντα τὴν παρὰ ϑάλασσαν ἀπὸ Καρμα- 

νίας ὡς ἐπὶ τὴν Περσίδα ἄγειν ἐκέλευσεν, ὅτι χειμῶνος 

ὥρᾳ γιγνομένου αὐτῷ τοῦ στόλου τὰ πρὸς τῇ ϑαλάσδσῃ 

ιο τῆς Περσίδος ἀλεευνά τὸ ἦν καὶ τῶν ἐπιτηδείων 
ἀφϑόνως ἔχοντα. 

«Αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς κουφοτάτοις τῶν πεξῶν καὶ 39 

ξὺν τῶν ἱππέων τοῖς ἑταίροις καὶ μέρει τινὶ τῶν 

τοξοτῶν ἤει τὴν ἐπὶ Πασαργάδας τῆς Περσίδος. 
16 Στασάνορα δὲ καταπέμπει ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἑαυτοῦ. 

ὡς δὲ ἐπὶ τοῖς ὅροις ἦν τῆς Περσίδος, Φρασαόρτην 2 
μὲν οὐ κατέλαβε σατραπεύοντα ἔτι (νόσῳ γὰρ τε- 
τελευτηχὼς ἐτύγχανεν ἐν ᾿Ινδοῖς ἔτι ᾿4λεξάνδρου ὄντος), 
Ὀρξίνης δὲ ἐπεμέλετο τῆς Περσίδος, οὐ πρὸς ᾿4λεξ- 

40 ἄνδρου κατασταϑείς, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἀπηξίωσεν αὑτὸν 
ἐν κόσμῳ Πέρσας διαφυλάξαι ᾿4λεξάνδρῳ οὐκ ὄντος 
ἄλλου ἄρχοντος. ἦλϑε δὲ ἐς Πασαργάδας καὶ ᾿4Ἃτρο- 3 
πάτης ὁ Μηῤδ[ε)]ίας σατράπης, ἄγων Βαρυάξην ἄνδρα 
Μῆδον συνειλημμένον, ὅτι ὀρϑὴν τὴν κίδαριν περι- 

45 ϑέμενος βασιλέα προσεῖπεν αὑτὸν Περσῶν καὶ Μήδων, 
καὶ ξὺν τούτῳ τοὺς μετασχόντας αὐτῷ τοῦ νεωτεριό- 
μοῦ τε καὶ τῆς ἀποστάσεως. τούτους μὲν δὴ ἀπέχτεινεν 

᾿4λέξανδρος. 
᾿Ἐλύπησε δὲ αὐτὸν ἡ παρανομία ἡ ἐς τὸν Κύρου 4 

τΞοτοῦ Καμβύσου τάφον, ὅτι διορωρυγμένον τε καὶ 
σεσυλημένον κατέλαβε τοῦ Κύρου τὸν τάφον, ὡς λέγει 



Ατἱδίοῦ. 
Ζν. 8517 

6 

«ἢ 

οῦ 

988 118ἘῈ ΥἹ 

᾿ΑΑριστόβουλος. εἶναι γὰρ ἐν Πασαργάδαις ἐν τᾷ παρα- 
δείσῳ τῷ βασιλικῷ Κύρου ἐκείνου τάφον καὶ περὺ 
αὐτὸν ἄλσος πεφυτεῦσϑαι δένδρων παντοίων καὶ ὕδατι 
εἶναι κατάρρυτον καὶ πόαν βαϑεῖαν πεφυκέναι ἐν τῷ 

λειμῶνι, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν τάφον τὰ κάτω λίϑου τετρα- δ 

πέδου ἐς τετράγωνον δὄχῆμα πεποιῆσϑαι, ἄνωϑεν δὲ 
οἴχημα ἐπεῖναι λίϑινον ἐστεγασμένον, ϑυρίδα ἔχον 
φέρουσαν ἔσω στενήν, ὡς μόλις ἂν (εΐναι ἕνὶ ἀνδρὶ 
οὐ μεγάλῳ πολλὰ κακοπαϑοῦντι παρελθεῖν. ἐν δὲ τῷ 
οἰκήματι πύελον χρυσῆν κεῖσθαι, ἵνα τὸ σῶμα τοῦ το 

Κύρου ἐτέϑαπτο, καὶ κλίνην παρὰ τῇ πυέλῳ᾽ πόδας 

δὲ εἶναι τῇ κλίνῃ χρυσοῦς σφυρηλάτους καὶ τάπητα 

ἐπίβλημα τῶν Βαβυλωνίων καὶ καυνάκας πορφυροῦς 
ὑποστρώματα. ἐπεῖναι δὲ καὶ κάνδυς καὶ ἄλλους χιτῶνας 

τῆς Βαβυλωνίου ἐργασίας. καὶ ἀναξυρίδες Μηδικαὶ καὶ τὸ 
στολαὶ ὑακινϑινοβαφεῖς λέγει ὅτι ἔκειντο, αἱ δὲ πορ- 
φύρας αἱ δὲ ἄλλης καὶ ἄλλης χρόας, καὶ στρεπτοὶ καὶ 

ἀκινάκαι καὶ ἐνώτια χρυσοῦ τὲ καὶ λίϑων κολλητά, καὶ 

τράπεξα ἔκειτος ἐν μέσῳ δὲ τῆς κλίνης ἡ πύδλος 
ἔκειτο ἡ τὸ σῶμα τὸ Κύρου ἔχουσα. εἶναι δὲ ἐντὸς το 
τοῦ περιβόλου πρὸς τῇ ἀναβάσει τῇ ἐπὶ τὸν τάφον 
φερούσῃ οἴκημα σμιχρὸν τοῖς Μάγοις πεποιημένον, οἵ 

δὴ ἐφύλασσον τὸν Κύρου τάφον ἔτι ἀπὸ Καμβύσου 
τοῦ Κύρου, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεχόμενος τὴν φυλα- 
κήν. καὶ τούτοις πρόβατόν τε ἐς ἡμέραν ἐδίδοτο ἐκ 310 
βασιλέως καὶ ἀλεύρων τὰ καὶ οἴνου τεταγμένα καὶ 
ἵππος κατὰ μῆνα ἐς ϑυσίαν τῷ Κύρῳ. ἐπεγέγραπτο δὲ ὃ 
τάφος Περσικοῖς γράμμασι' καὶ ἐδήλου Περσιστὶ τάδε" 

ὦ ἄνθρωπε, ἐγὼ Κῦρός εἰμι ὁ Καμβύσου ὃ τὴν 
ἀρχὴν Πέρσαις καταστησάμενος καὶ τῆς σίας 590 
βασιλεύσας. μὴ οὖν φϑονήσῃς μοι τοῦ μνήματος. 
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᾿4λέξανδρος δὲ (ἐπιμελὲς γὰρ ἦν αὐτῷ, ὁπότε ἕλοι 9 
Πέρσας, παριέναι ἐς τοῦ Κύρου τὸν τάφον) τὰ μὲν 
ἄλλα καταλαμβάνει ἐκπεφορημένα πλὴν τῆς πυέλου καὶ 
τῆς κλίνης" οἱ δὲ καὶ τὸ σῶμα τοῦ Κύρου ἐλωβήσαντο 

5 ἀφελόντες τὸ πῶμα τῆς πυέλου καὶ τὸν νεκρὸν ἐξ- 
ἔβαλον" αὐτὴν δὲ τὴν πύξδλον ἐπειρῶντο εὕογκόν σφισι 

ποιήσασθαι καὶ ταύτῃ εὔφορον τὰ μὲν παρακόπτοντες, 

τὰ δὲ ξυνϑλῶντες αὐτῆς. ὡς δὲ οὐ προζὐλχώρει 
αὐτοῖς τοῦτο τὸ ἔργον, οὕτω δὴ ἐάσαντες τὴν πύελον 

ι0 ἀτῆλϑον. καὶ λέγει ᾿ἀριστόβουλος αὐτὸς ταχϑῆναι 10 
πρὸς ᾿4λεξάνδρου κοσμῆσαι ἐξ ὑπαρχῆς τῷ Κύρῳ τὸν 
τάφον. καὶ τοῦ μὲν σώματος ὕσαπερ ἔτι σῶα ἦν 
καταϑεῖναν ἐς τὴν πύελον καὶ τὸ πῶμα ἐπιϑεῖναι, ὅσα 
δὲ λελώβητο αὐτῆς κατορϑῶσαι᾽ καὶ τὴν κλίνην 

16 ἐντεῖναι ταινίαις καὶ τἄλλα ὅσα ἐς κόσμον ἔκειτο κατὰ 

ἀριϑμόν τε καὶ τοῖς πάλαι ὅμοια ἀποϑεῖναι καὶ τὴν 

ϑυρίδα δὲ ἀφανίσαι τὰ μὲν αὐτῆς λέϑῳ ἐνοικοδομήσαντα, 
τὰ δὲ πηλῷ ἐμπλάσαντα, καὶ ἐπιβαλεῖν τῷ πηλῷ τὸ 
σημεῖον τὸ βασιλικόν. ᾿4λέξανδρος δὲ ξυλλαβὼν τοὺς 11 

0 Μάγους τοὺς φύλακας τοῦ τάφου ἐστρέβλωσεν, ὡς κατ- 
εἰπεῖν τοὺς δράσαντας, οἱ δὲ οὐδὲν οὔτε σφῶν οὔτε ἄλλου 

κατεῖπον στρεβλούμενοι, οὐδὲ ἄλλῃ πῃ ἐξηλέγχοντο ξυν- 
διδότες τῷ ἔργφ᾽ καὶ ἐπὶ τῷδε ἀφείϑησαν ἐξ ̓ 4λεξάνδρου. 

Ἔνϑεν δὲ ἐς τὰ βασίλεια ἤει τὰ Περσῶν, ἃ δὴ 80 
«" πρόσϑεν κατέφλεξεν αὐτός, ὥς μοι λέλεκται, ὅτε οὐκτ1118,11:. 

ἐπήνουν τὸ ἔργον᾽ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ᾿΄4λέξανδρος ἐπανελ- 
ϑὼν ἐπήνει. καὶ μὲν δὴ καὶ κατὰ ᾿Ορξίνου πολλοὶ 
λόγοι ἐλέχϑησαν πρὸς Περσῶν, ὃς ἦρξε Περσῶν ἐπειδὴ 
Φρασαόρτης ἐτελεύτησε. καὶ ἐξηλέγχϑη Ορξίνης ἱερά 8 

80 τὲ ὅτι σεσυλήκει καὶ τάφους βασιλικούς, καὶ Περσῶν 
πολλοὺς ὅτι οὐ ξὺν δίκῃ ἀπέκτεινε. τοῦτον μὲν δὴ 
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οἷς ἐτάχϑη ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου ἐχρέμασαν, σατράπην δὲ 
Πέρσαις ἔταξε Πευκέσταν τὸν σωματοφύλακα, πιστόν 

τέ οἱ ἐς τὰ μάλιστα τυϑέμενος τά τε ἄλλα καὶ ἐπὶ τῷ 

ἐν Μαλλοῖς ἔργῳ, ἵνα προεκινδύνευσέ τε καὶ συν- 
εξέσωσεν ᾿4λέξανδρον, καὶ ἄλλως τῷ. βαρβαρικῷ τρόπῳ 5 

τῆς διαίτης οὐκ ἀξύμφορον' ἐδήλωσε δὲ ἐσθῆτά τε 
εὐθὺς ὡς κατεστάϑη σατραπεύειν Περσῶν μόνος τῶν 

ἄλλων Μακεδόνων μεταβαλὼν τὴν Μηδικὴν καὶ φωνὴν 

τὴν Περσικὴν ἐχμαϑὼν καὶ τἄλλα ξύμπαντα ἐς τρόπον 
τὸν Περσικὸν κατασχευασάμενος. ἐφ᾽ οἷς ᾿4λέξανδρός τὸ 

γε ἐπήνει αὐτὸν καὶ οἱ Πέρσαι ὡς τὰ παρὰ σφίσι 
πρὸ τῶν πατρίων πρεσβεύοντι ἔχαιρον. 



1 

ἈΡΡΙΑΝΟΥ͂ 
ΑΔΕΞΑΝΖΔΡΟΥ͂ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ἙΒΖΟΜΟΝ. 

Ὡς δὲ ἐς Πασαργάδας τε καὶ ἐς Περσέπολιν 

ἀφίκετο ᾿4λέξανδρος, πόϑος λαμβάνει αὐτὸν κατα- 

πλεῦσαι κατὰ τὸν Εὐφράτην τε καὶ κατὰ τὸν Τίγρητα 

ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν Περσικὴν καὶ τῶν τε ποταμῶν 
ἰδεῖν τὰς ἐχβολὰς τὰς ἐς τὸν πόντον, καϑάπερ τοῦ 

᾿Ινδοῦ, καὶ τὴν ταύτῃ ϑάλασσαν. οἱ δὲ καὶ τάδε 
ἀνέγραψαν. ὅτι ἐπενόει ᾿4λέξανδρος περιπλεῦσαι τήν 
τε ᾿'ἀραβίαν τὴν πολλὴν καὶ τὴν Αἰϑιόπων γῆν καὶ 
τὴν Διβύην τὸ καὶ τοὺς Νομάδας ὑπὲρ τὸν Ἄτλαντα 
τὸ ὄρος ὡς ἐπὶ Γάδειρα ἔσω ἐς τὴν ἡμετέραν θάλασ- 
σαν καὶ τὴν Διβύην τε καταστρεψάμενος καὶ Καρχη- 

δόνα οὕτω δὴ τῆς ᾿4σίας πάσης δικαίως ἂν βασιλεὺς 

καλεῖσθαι" τοὺς γάρ τοι Περσῶν καὶ Μήδων βασιλέας 
οὐδὲ τοῦ πολλοστοῦ μέρους τῆς 4σίας ἐπάρχοντας οὐ 
σὺν δίκῃ καλεῖν σφᾶς μεγάλους βασιλέας. ἔνϑεν δὲ 

οἱ μέν, ὅτι ἐς τὸν πόντον τὸν Εὔξεινον ἐσπλεῖν 
ἐπενόει ἐς Σκύϑας τὲ καὶ τὴν λίμνην τὴν Μαιῶτιν, 
οἱ δέ, ὅτι ἐς Σικελίαν τε καὶ ἄκραν ᾿Ιαπυγίαν" ἤδη 
γὰρ καὶ ὑποκινεῖν αὐτὸν τὸ Ῥωμαίων ὄνομα προ- 
χωροῦν ἐπὶ μέγα. 

᾿Εγὼ δὲ ὁποῖα μὲν ἦν ᾿4λεξάνδρου τὰ ἐνθυμήματα 
οὔτε ἔχω ἀτρεκῶς ξυμβαλεῖν οὔτε μέλει ἔμοιγε εἰκάξειν, 
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ἐχεῖνο δὲ καὶ αὐτὸς ἄν μοι δοκῶ ἰσχυρίσασϑαι, οὔτε 
μικρόν τι καὶ φαῦλον ἐπινοεῖν 4λέξανδρον οὔτε μεῖναι 
ἂν ἀτρεμοῦντα ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν ἤδη κεχτημένων, οὐδὲ 
εἰ τὴν Εὐρώπην τῇ ᾿Δσίᾳ προσέϑηκεν, οὐδ᾽ δὶ τὰς 
Βρεττανῶν νήσους τῇ Εὐρώπῃ, ἀλλὰ ἔτι ἂν ἐπέκεινα 
ξητεῖν τι τῶν ἠγνοημένων, εἰ καὶ μὴ ἄλλῳ τῳ, ἀλλὰ 
αὐτόν γε αὑτῷ ἐρίξοντα. καὶ ἐπὶ τῷδε ἐπαινῶ τοὺς 

σοφιστὰς τῶν ᾿Ινδῶν, ὧν λέγουσιν ἔστιν οὃς κατα- 
ληφϑέντας ὑπ’ ᾿Αλεξάνδρου ὑπανιϑρίους ἐν λειμῶνι, 
ἵναπερ αὐτοῖς διατριβαὶ ἧσαν, ἄλλο μὲν οὐδὲν πονῆσαι τ 
πρὸς τὴν ὄψιν αὐτοῦ τε καὶ τῆς στρατιᾶς, κρούειν δὲ 

τοῖς ποσὶ τὴν γῆν ἐφ᾽ ἧς βεβηκότες ἦσαν. ὡς δὲ 
ἤρετο ᾿4λέξανδρος δι’ ἑρμηνέων ὅ τι νοοῖ αὐτοῖς τὸ 
ἔργον, τοὺς δὲ ὑποκρίνασϑαι ὧδε᾽ βασιλεῦ ᾿4λέξανδρε, 
ἄνϑρωπος μὲν ἕκαστος τοσόνδε τῆς γῆς κατέχει ὅσονπερ ι! 

τοῦτό ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ βεβήχαμεν᾽ σὺ δὲ ἄνϑρωπος ὧν 
παραπλήσιος τοῖς ἄλλοις, πλήν γε δὴ ὅτι πολυπράγμων 

καὶ ἀτάσϑαλος, ἀπὸ τῆς οἰκείας τοσαύτην γῆν ἐπεξέρχῃ 
πράγματα ἔχων τὲ καὶ παρέχων ἄλλοις. καὶ οὖν καὶ 
ὀλίγον ὕστερον ἀποϑανὼν τοσοῦτον καϑέξεις τῆς γῆς Ὁ 
ὅσον ἐξαρκεῖ ἐντεϑάφϑαι τῷ σώματι. 

ῷ Κἀνταῦϑα ἐπήνεσε μὲν ᾿ΑΔλέξανδρος τούς τε λόγους 

αὐτοὺς καὶ τοὺς εἰπόντας, ἔπρασσε δὲ ὅμως ἄλλα καὶ 
τἀναντία οἷς ἐπήνεσεν. ἐπεὶ καὶ 4ιογένην τὸν ἐκ Σινώπης 
ϑαυμάσαι λέγεται, ἐν ̓ Ισϑμῷ ἐντυχὼν τῷ “]ιογένει κατα- Ὁ 
κειμένῳ ἐν ἡλίῳ, ἐπιστὰς σὺν τοῖς ὑπασπισταῖς καὶ τοῖς 

πεξεταίροις καὶ ἐρόμενος εἴ του δέοιτο" ὃ δὲ Ζιογένης 

ἄλλου μὲν ἔφη δεῖσθαι οὐδενός, ἀπὸ τοῦ ἡλίου δὲ 
ἀπελϑεῖν ἐκέλευσεν αὐτόν τε καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. 

8 οὕτω τοι οὐ πάντῃ ἔξω τοῦ ἐπινοεῖν τὰ κρείττω ἦν ἢ 
᾿4λέξανδρος, ἀλλ᾽ ἐκ δόξης γὰρ δεινῶς ἐχρατεῖτο. ἐπεὶ 

δι 

9» 
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καὶ ἐς Τάξιλα αὐτῷ ἀφικομένῳ καὶ ἰδόντι τῶν δοφι- 
στῶν (τῶν ᾿Ινδῶν τοὺς γυμνοὺς πόϑος ἐγένετο ξυν- 
εἶναί τινα οἱ τῶν ἀνδρῶν τούτων, ὅτι τὴν καρτερίαν 

αὐτῶν ἐθαύμασε" καὶ ὁ μὲν πρεσβύτατος τῶν σοφιστῶν, 

ὁ ὅτου ὁμιληταὶ οἱ ἄλλοι ἦσαν, ΖΙάνδαμις ὄνομα, οὔτε 
αὐτὸς ἔφη παρ᾽ ᾿4λέξανδρον ἥξειν οὔτε τοὺς ἄλλους 

εἴα, ἀλλὰ ὑποκρένασϑαι γὰρ λέγεται ὡς ΖΙιὸς υἱὸς καὶ 8 

αὐτὸς εἴη, εἴπερ οὖν καὶ ᾿4λέξανδρος, καὶ ὅτι οὔτε 
δέοιτό του τῶν παρ᾽ ᾿4λεξάνδρρου, ἔχειζν» γάρ οἱ εὖ 

10 τὰ παρόντα, καὶ ἅμα δρᾶν τοὺς ξὺν αὐτῷ πλανωμένους 
τοσαύτην γῆν καὶ θάλασσαν ἐπ᾽ ἀγαϑῷ οὐδενί, μηδὲ 
πέρας τι αὐτοῖς γινόμενον τῶν πολλῶν πλανῶν. οὔτ᾽ 

οὖν ποϑεῖν τι αὐτὸς ὅτου κύριος ἦν ᾿4λέξανδρος 

δοῦναι, οὔτε αὖ δεδιέναι, ὅτου κρατοίη ἐκεῖνος, ἔστιν 
ι5 οὗ εἴργεσϑαι" ξῶντι μὲν γάρ οἱ τὴν ᾿Ινδῶν γῆν ἐξ- 4 

αρκεῖν φέρουσαν τὰ ὡραῖα, ἀποθανόντα δὲ ἀπαλ- 

λαγήδσεσϑαι οὐκ ἐπιεικοῦς ξυνοίκχου τοῦ σώματος. 

οὔχουν οὐδὲ ᾿4λέξανδρον ἐπιχειρῆσαι βιάσασϑαι γνόντα 
ἐλεύϑερον ὄντα τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ Κάλανον γὰρ ἀνα- 

30 πεισϑῆναι τῶν ταύτῃ σοφιστῶν, ὅντινα μάλιστα δὴ 
αὑτοῦ ἀκράτορα Μεγασϑένης ἀνέγραψεν αὐτοὺς τοὺς ᾿ἴϑθιεία. 
σοφιστὰς λέγειν κακίξοντας τὸν Κάλανον, ὅτι ἀπολιπὼν 
τὴν παρὰ σφίσιν εὐδαιμονίαν ὁ δὲ δεσπότην ἄλλον ἢ 

τὸν ϑεὸν ἐθεράπευε. 
8 Ταῦτα ἐγὼ ἀνέγραψα, ὅτι καὶ ὑπὲρ Καλάνου ἐχρῆν ὃ 

εἰπεῖν ἐν τῇ περὶ ᾿4λεξάνδρου συγγραφῇ᾽ μαλακισϑῆναι 
γάρ τι τῷ σώματι τὸν Κάλανον ἐν τῇ Περσίδι γῇ, 
οὔπω πρόσϑεν νοσήσαντα οὔκουν οὐδὲ δίαιταν διαι- 

τᾶσϑαν ϑέλευιν ἀρρώστου ἀνδρός, ἀλλὰ εἰπεῖν γὰρ πρὸς 
80 4λέξανδρον, καλῶς αὐτῷ ἔχειν ἐν τῷ τοιῷδε κατα- 

στρέψαι, πρίν τινος ἐς πεῖραν ἐλϑεῖν παϑήματος ὅ τι 
195 
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περ ἐξαναγχκάσει αὐτὸν μεταβάλλειν τὴν πρόσϑεν 
δίαιταν. καὶ ᾿Αλέξανδρον ἀντειπεῖν μὲν αὐτῷ ἐπὶ 
πολύ ὡς δ᾽ οὐχ ἡττησόμενον ἑώρα, ἀλλὰ ἄλλως ἂν 
ἀπαλλαγέντα, δὶ μή τις ταύτῃ ὑπεικάϑοι, οὕτω δὴ 

ὅπῃ ἐπήγγελλεν αὐτός, κελεῦσαι νησϑῆναι αὐτῷ πυράν, 5 
καὶ ταύτης ἐπιμεληϑῆναν Πτολεμαῖον τὸν “Μάγου τὸν 

σωματοφύλακα. οἱ δὲ καὶ πομπήν τινα προπομπεῦσαι 

αὐτοῦ λέγουσιν ἵππους τε καὶ ἄνδρας, τοὺς μὲν 
ὡπλισμένους, τοὺς δὲ ϑυμιάματα παντοῖα τῇ πυρᾷ 
ἐπιφέροντας" οἱ δὲ καὶ ἐκπώματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ τ 

8 καὶ ἐσθῆτα βασιλικὴν λέγουσιν ὅτι ἔφερον. αὐτῷ δὲ 
παραδσκευασϑῆναν μὲν ἵππον, ὅτι βαδίδαι ἀδυνάτως 
εἶχεν ὑπὸ τῆς νόσου" οὐ μὴν δυνηϑῆναί γε οὐδὲ τοῦ 
ἵππου ἐπιβῆναι, ἀλλὰ ἐπὶ κλίνης γὰρ κομισϑῆναι 

φερόμενον, ἐστεφανωμένον τὸ τῷ ᾿Ινδῶν νόμῳ καὶ" 
ἄδοντα τῇ ᾿Ινδῶν γλώσσῃ. οἱ δὲ ᾿Ινδοὶ λέγουσιν ὅτι 

4 ὕμνοι θεῶν ἦσαν καὶ αὐτῶν ἔπαινοι. καὶ τὸν μὲν 
ἵππον τοῦτον ὅτου ἐπιβήσεσϑαι ἔμξδλλε, βασιλικὸν ὄντα 
τῶν Νησαίων, πρὶν ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν πυρὰν Μυσι- 
μάχῳ χαρίσασϑαι, τῶν τινι ϑεραπευόντων αὐτὸν ἐπὶ :0 
σοφίᾳ: τῶν δὲ δὴ ἐχπωμάτων ἢ στρωμάτων ὅσα 
ἐμβληϑῆναι εἷς τὴν πυρὰν κόσμον αὐτῷ τετάχει ᾿41λέἐξ- 
ανδρος, ἄλλα ἄλλοις δοῦναι τῶν ἀμφ᾽ αὑτόν. οὕτω 
δὴ ἐπιβάντα τῇ πυρᾷ κατακλιϑῆναι μὲν ἐν κόσμῳ, 
ὁρᾶσϑαι δὲ πρὸς τῆς στρατιᾶς ξυμπάσης. ᾿4λεξάνδρῳ Ὁ 

δὲ οὐκ ἐπιδικὲς φανῆναι τὸ ϑέαμα ἐπὶ φίλῳ ἀνδρὶ 
γιγνόμενον" ἀλλὰ τοῖς γὰρ ἄλλοις ϑαῦμα παρασχέσϑαι 

6 οὐδέν τι παρακινήσαντα ἐν τῷ πυρὶ τοῦ σώματος. ὡς 

δὲ τὸ πῦρ ἐς τὴν πυρὰν ἐνέβαλον οἷς προστεταγμένον 
Νότου ἣν, τὰύάς τ σάλπιγγας φϑέγξασϑαι λέγει Νέαρχος, 9 

οὕτως ἐξ ̓ 4λεξάνδρου προστεταγμένον, καὶ τὴν στρατιὰν 

ιϑ 

Φι 
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ἐπαλαλάξαι πᾶσαν ὁποῖόν τι καὶ ἐς τὰς μάχας ἰοῦσα 

ἐπηλάλαξε, καὶ τοὺς ἐλέφαντας συνεπηχῆσαι τὸ ὀξὺ 
καὶ πολεμικόν, τιμῶντας Κάλανον. ταῦτα καὶ τοιαῦτα 

ὑπὲρ Καλάνου τοῦ ᾿Ινδοῦ ἱκανοὶ ἀναγεγράφασιν, οὐκ 

5 ἀχρεῖα πάντα ἐς ἀνθρώπους, ὅτῳ γνῶναι ἐπιμελές, 
[ὅτι] ὡς καρτερόν τέ ἐστι καὶ ἀνίκητον γνώμη ἀνϑροω- 

πίνη ὅ τι περ ἐϑέλοι ἐξεργάσασϑαι. 
Ἔν τούτῳ δὲ ᾿4λέξανδρος ἀτροπάτην μὲν ἐπὶ τὴν ἐ 

αὐτοῦ σατραπείαν ἐκπέμπει παρελθὼν ἐς Σοῦσα, 
το “βουλίτην δὲ καὶ τὸν τούτου παῖδα ᾿Οξάϑρην, ὅτι 

καχῶς ἐπεμελεῖτο τῶν Σουσίων, συλλαβὼν ἀπέχτεινε. 
πολλὰ μὲν δὴ ἐπεπλημμέλητο ἐκ τῶν κατεχόντων τὰς 3 

χώρας ὅσαι δορίχτητοι πρὸς ᾿4λεξάνδρου ἐγένοντο ἔς 
τε τὰ ἱερὰ καὶ τάφους καὶ αὐτοὺς τοὺς ὑπηκόους, 

16 ὅτι χρόνιος ὁ εἰς ᾿Ινδοὺς στόλος ἐγεγένητο τῷ βασιλεῖ 
καὶ οὐ πιστὸν ἐφαίνετο ἀπονοστήσειν αὐτὸν ἐκ 
τοσῶνδε ἐθνῶν καὶ τοσῶνδε ἐλεφάντων, ὑπὲρ τὸν 
Ἰνδόν τε καὶ Ὑδάσπην καὶ τὸν Δκεσίνην καὶ Ὕφασιν 
φϑειρόμενον. καὶ αἱ ἐν Γαδρωσίοις δὲ αὐτῷ ξυμ- ὃ 

80 φοραὺ ξυνενεχϑεῖσαι ἔτι μᾶλλον ἐπῆραν τοὺς [ἐν] 
ταύτῃ σατραπεύοντας καταφρονῆσαι αὐτοῦ τῆς οἴκοι 

ἀπονοστήσεως. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος 
ὀξύτερος λέγεται γενέσϑαν ἐν τῷ τότε ἐς τὸ πιστεῦσαί 
τε τοῖς ἐπικαλουμένοις ὡς πιϑανοῖς δὴ ἐν παντὶ οὖσι, 

25 καὶ ἐπὶ τὸ τιμωρήσασϑαι μεγάλως τοὺς καὶ ἐπὶ μικροῖς 

ἐξελεγχϑέντας, ὅτι καὶ τὰ μεγάλα ἂν ἐδόκουν αὐτῷ 
τῇ αὐτῇ γνώμῃ ἐξεργάσασθαι. 

Ὁ δὲ καὶ γάμους ἐποίησεν ἐν Σούσοις αὑτοῦ τε 4 
καὶ τῶν ἑταίρων" αὐτὸς μὲν τῶν Ζ]αρείου ϑυγατέρων 

βϑοτὴν πρεσβυτάτην Βαρσίνην ἠγάγετο, ὡς δὲ λέγει 

᾿Αἀριστόβουλος, καὶ ἄλλην πρὸς ταύτῃ, τῶν ἼὭχου Αἰδοῦς. 



δι 
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ϑυγατέρων τὴν νεωτάτην Παρύσατιν. ἤδη δὲ ἦν 
αὐτῷ ἠγμένη καὶ ἡ ᾿Οξυάρτου τοῦ Βακτρίου παῖς 
Ῥωξάνη. ΖίΙρύπετιν δὲ Ηφαιστίωνι δίδωσι, Ζ]αρείου 
παῖδα καὶ ταύτην, ἀδελφὴν τῆς αὑτοῦ γυναικός" ἐϑέ- 

λειν γάρ οἱ ἀνεψιοὺς τῶν παίδων γενέσϑαν τοὺς ὁ 
Ἡφαιστίωνος παῖδας" Κρατερῷ δὲ ᾿Δμαστρίνην τὴν 
Ὀξυάτρου τοῦ Δαρείου ἀδελφοῦ παῖδα᾽ Περδίκκᾳ δὲ 
τὴν ᾿ἀτροπάτου τοῦ Μηδίας σατράπου παῖδα ἔδωκεν" 

Πτολεμαίῳ δὲ τῷ σωματοφύλακι καὶ Εὐμενεῖ τῷ γραμ- 
ματεῖ τῷ βασιλικῷ τὰς ᾿Αρταβάξου παῖδας τῷ μὲν το 
᾿ἀρτακάμαν, τῷ δὲ Ἄρτωνιν' Νεάρχῳ δὲ τὴν Βαρσίνης 
τὸ καὶ Μέντορος παῖδα" Σελεύκῳ δὲ τὴν Σπιταμένους 
τοῦ Βακχτρίου παῖδα ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἑταίροις τὰς δοχιμωτάτας Περσῶν τε καὶ Μήδων 
παῖδας ἐς ὀγδοήκοντα. οἱ γάμοι δὲ ἐποιήϑησαν νόμῳ 5 

τῷ Περσικῷ ϑρόνοι ἐτέϑηδσαν τοῖς νυμφίοις ἐφεξῆς 

καὶ μετὰ τὸν πότον ἧκον αἱ γαμούμεναι καὶ παρ- 

δκαϑέξοντο ἑκάστη τῷ ἑαυτῆς" οἱ δὲ ἐδεξιώσαντό τε 

αὐτὰς καὶ ἐφίλησαν᾽ πρῶτος δὲ ὃ βασιλεὺς ἦρξεν" 

ἐν τῷ αὐτῷ γὰρ πάντων ἐγίγνοντο οἱ γάμοι. καὶ Ὁ 

τοῦτο, εἴπερ τι ἄλλο, ἔδοξε δημοτικόν τὸ καὶ φιλέ- 
ταιρον πρᾶξαι ᾿4λέξανδρον. οἱ δὲ παραλαβόντες ἀπῆγον 
τὴν αὑτοῦ ἕκαστος" προῖκας δὲ ξυμπάσαις ἐπέδωκεν 

᾿4λέξανδρος. καὶ ὅσοι δὲ ἄλλοι ἠγμένοι ἦσαν Μακε- 
δόνες τῶν ᾿Δ4σιανῶν τινας γυναικῶν, ἀπογραφῆναι 530 

ἐκέλευσε καὶ τούτων τὰ ὀνόματα, καὶ ἐγένοντο ὑπὲρ 

τοὺς μυρίους, καὶ τούτοις δωρεαὶ ᾿4λεξάνδρου ἐδόϑησαν 
ἐπὶ τοῖς γάμοις. 

Καὶ τὰ χρέα ἐπιλύδσασϑαι τῆς στρατιᾶς ὅσοις χρέα 
ἦν ἐν καιρῷ οἱ ἔδοξε, καὶ κελεύει ἀπογράφεσθαι ὃπό- 30 
σον ὀφείλειν ἕκαστος, ὡς ληψομένους. καὶ τὰ μὲν 
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πρῶτα ὀλίγοι ἀπέγραψαν σφῶν τὰ ὀνόματα δεδιότες 

ἐξ ᾿Αλεξάνδρου μὴ πεῖρα αὕτη εἴη καϑειμένη, ὅτῳ οὐκ 
ἀποχρῶσα ἡ μισϑοφορὰ τῶν στρατιωτῶν ἐστι καὶ ὅτῳ 
πολυτελὴς ἡ δίαιτα. ὡς δὲ ἐξήγγελτο ὅτι οὐκ ἀπο- 

ὅὃ γράφουσι σφᾶς οἱ πολλοί, ἀλλ ἐπικρύπτουσιν ὅτῳ τι 

εἴη συμβόλαιον, τὴν μὲν ἀπιστίαν τῶν στρατιωτῶν 

ἐχάκισεν. οὐ γὰρ χρῆναι οὔτ᾽ οὖν τὸν βασιλέα ἄλλο 
τι ἢ ἀληϑεύειν πρὸς τοὺς ὑπηχόους, οὔτε τῶν ἀρχο- 
μένων τινὰ ἄλλο τι ἢ ἀληϑεύειν δοκεῖν τὸν βασιλέα. 

10 καταϑεὶς δὲ τραπέξας ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ ἐπὶ 

τούτων χρυσίον καὶ τοὺς ἐπιμελησομένους τῆς δόσεως 
ἑχάστοις, ὅστις συμβόλαιον ἐπεδείκνυτο, ἐπιλύεσϑαι τὰ 
χρέα ἐκέλευεν οὐκ ἀπογραφομένους ἔτι τὰ ὀνόματα. 
καὶ οὕτω δὴ ἐπίστευσάν τε ἀληϑεύειν ᾿ λέξανδρον καὶ 

16 σὺν χάριτι μείξονι ἐγίγνετο αὐτοῖς τὸ μὴ γνωσϑῆναι 

μᾶλλόν τι ἢ τὸ παύσασϑαι ὀφείλοντας. λέγεται δὲ 

γενέσϑαι ἡ δόσις αὕτη τῇ στρατιᾷ ἐς τάλαντα δισμύρια. 
Ἔδωκεν δὲ καὶ δῶρα ἄλλοις ἄλλα, ὅπως τις κατ᾽ 

ἀξίωσιν ἐτιμᾶτο ἢ κατ᾽ ἀρετὴν εἴ τις ἐπιφανὴς ἐγε- 
80 γόνει ἐν τοῖς κινδύνοις. καὶ ἐστεφάνωσε χρυσοῖς 

στεφάνοις τοὺς ἀνδραγαϑίᾳ διαπρέποντας, πρῶτον μὲν 

Πευκέσταν τὸν ὑπερασπίσαντα, ἔπειτα Δεοννάτον, καὶ 
τοῦτον ὑπερασπίσαντα, καὶ διὰ τοὺς ἐν ᾿Ινδοῖς κινδύ- 
γους καὶ τὴν ἐν Ὥροις νίκην γενομένην, ὅτι παραταξά- 

46 μενος σὺν τῇ ὑπολειφϑείσῃ δυνάμει πρὸς τοὺς νεωτερί- 
ξοντας τῶν τε ᾿Θρειτῶν καὶ τῶν πλησίον τούτων 
ὠκισμένων τῇ τε μάχῃ ἐκράτησε καὶ τὰ ἄλλα καλῶς 
ἔδοξε τὰ ἐν 'Ὥροις κοσμῆσαι. ἐπὶ τούτοις δὲ Νέαρχον 
ἐπὶ τῷ περίπλῳ τῷ ἐκ τῆς ᾿Ινδῶν γῆς κατὰ τὴν μεγά- 

8. λην ϑάλασσαν ἐστεφάνωσε' καὶ γὰρ καὶ οὗτος ἤδη 
ἀφιγμένος ἐς Σοῦσα ἦν" ἐπὶ τούτοις δὲ ᾿θνησίκριτον 
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τὸν χυβερνήτην τῆς νεὼς τῆς βασιλικῆς" ἔτι δὲ 

᾿ἩΗφαιστίωνα καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς σωματοφύλακας. 

6 Ὦχον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ σατράπαι οἱ ἐκ τῶν πόλεών 
τε τῶν νεοχτίστων καὶ τῆς ἄλλης γῆς τῆς δοριαλώτου 

παῖδας ἡβάσκοντας ἤδη ἐς τρισμυρίους ἄγοντες τὴν 

αὐτὴν ἡλικίαν γεγονότας, οὗς ᾿Επιγόνους ἐκάλει ᾿4λέξ- 
ανδρος, κδχοσμημένους Μακεδονικοῖς ὅπλοις καὶ τὰ 

πολέμια ἐς τὸν τρόπον τὸν Μακεδονικὸν ἠσκημένους. 
καὶ οὗτοι ἀφικόμενοι λέγονται ἀνιᾶσαι Μακεδόνας, 
ὡς πάντα δὴ μηχανωμένου ᾿4λεξάνδρου ὑπὲρ τοῦ τὸ 
μηχέτι ὡσαύτως δεῖσϑαι Μακεδόνων" εἶναι γὰρ οὖν 
καὶ Μηδικὴν τὴν ᾿Αλεξάνδρου στολὴν ἄλγος οὐ σμικρὸν 
Μακεδόσιν δρωμένην καὶ τοὺς γάμους ἐν τῷ νόμῳ 
τῷ Περσικῷ ποιηϑέντας οὐ πρὸς ϑυμοῦ γενέσϑαι τοῖς 

πολλοῖς αὐτῶν, οὐδὲ τῶν γημάντων ἔστιν οἷς, καίτοι 15 

τῇ ἰσότητι τῇ ἐς τὸν βασιλέα μεγάλως τετιμημένοις. 
Πευκέστας τε ὁ Περσῶν σατράπης τῇ τε σκχευῇ καὶ 

τῇ φωνῇ περσίξων ἐλύπει αὐτούς, ὅτι τῷ βαρβαρισμῷ 
αὐτοῦ ἔχαιρεν ᾿4λέξανδρος, καὶ οἱ Βακτρίων δὲ καὶ οἱ 
Σογδιανῶν καὶ ᾿ἀραχωτῶν ἱππεῖς καὶ Ζαραγγῶν δὲ Ὁ 
καὶ ἀρείων καὶ Παρϑυαίων καὶ ἐκ Περσῶν οἱ Εὐάκαι 
καλούμενοι ἱππεῖς καταλοχισϑέντες εἰς τὴν ἵππον τὴν 

ἑταιρικὴν ὅσοι αὐτῶν κατ᾽ ἀξίωσιν καὶ κάλλει τοῦ 
σώματος ἢ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ ὑπερφέροντες ἐφαίνοντο, 
καὶ πέμπτη ἐπὶ τούτοις ἱππαρχία προσγενομένη, οὐ 340 

βαρβαρικὴ ἡ πᾶσα, ἀλλὰ ἐπαυξηϑέντος γὰρ τοῦ παντὸς 
ἱππικοῦ κατελέγησαν ἐς αὐτὸ τῶν βαρβάρων, τῷ τὲ 
ἀγήματι προσκαταλεγέντες Κωφής τὸ ὁ ᾿ἀρταβάξου καὶ 
᾿γδάρνης καὶ ᾿Δρτιβόλης οἱ Μαξαίου, καὶ Σισίνης καὶ 

Φραδασμένης [καὶ] οἱ Φραταφέρνου τοῦ Παρϑυαίων 90 

δ καὶ Ὑρκανίας σατράπου παῖδες, καὶ ᾿Ιτάνης ᾿Οξυάρτον 

:9 

ὧϑ 

᾿- 
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μὲν παῖς, ἹΡωξάνης δὲ τῆς γυναικὸς ᾿4λεξάνδρου ἀδελ- 
φός, καὶ Αἰγοβάρης καὶ ὁ τούτου ἀδελφὸς Μίιϑρο- 

βαῖος, καὶ ἡγεμὼν ἐπὶ τούτοις ἐπισταϑεὶς Ὑστάσπης 

ὁ Βάκτριος, καὶ τούτοις δόρατα Μακεδονικὰ ἀντὶ τῶν 

5 βαρβαρικῶν μεσαγκύλων δοϑέντα, -- ταῦτα πάντα 

ἐλύπει τοὺς Μακεδόνας, ὡς πάντῃ δὴ βαρβαρίξοντος 

τῇ γνώμῃ ᾿.4λεξάνδρου, τὰ δὲ Μακεδονικὰ νόμιμά τὲ 
καὶ αὐτοὺς Μακεδόνας ἐν ἀτίμῳ χώρᾳ ἄγοντος. 

᾿4λέξανδρος δὲ τῆς μὲν πεξῆς στρατιᾶς τὴν πολλὴν 

1. Ἡφαιστίωνα ἄγειν κελεύει ἔστε ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν 
τὴν Περσικήν, αὐτὸς δὲ ἀναπλδύσαντος αὐτῷ τοῦ 

ναυτικοῦ ἐς τὴν Σουσίαν γῆν ἐπιβὰς τῶν νεῶν ξὺν 

τοῖς ὑπασπισταῖς τε καὶ τῷ ἀγήματι καὶ τῶν ἱππέων 

τῶν ἑταίρων ἀναβιβασάμενος οὐ πολλοὺς κατέπλει 

ιὸ κατὰ τὸν Εὐλαῖον ποταμὸν ὡς ἐπὶ ϑάλασσαν. ἤδη 
δὲ πλησίον ὧν τῆς ἐχβολῆς τῆς ἐς τὸν πόντον τὰς 

μὲν πλείονάς τὲ καὶ πεπονηκυίας τῶν νεῶν καταλείπει 

αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ ταῖς μάλιστα ταχυναυτούδσαις παρ- 

ἔπλει ἀπὸ τοῦ Εὐλαίου ποταμοῦ κατὰ τὴν θάλασσαν 

40 ὡς ἐπὶ τὰς ἐκβολὰς τοῦ Τίγρητος" αἱ δὲ ἄλλαι αὐτῷ 

νῆες ἀνακομισϑεῖσαι κατὰ τὸν Εὐλαῖον ἔστε ἐπὶ τὴν 
διώρυχα, ἣ τέτμηται ἐκ τοῦ Τίγρητος ἐς τὸν Εὐλαῖον, 
ταύτῃ διεκομίσϑησαν ἐς τὸν Τίγρητα. 

Ἰῶν γὰρ δὴ ποταμῶν τοῦ τε Εὐφράτου καὶ τοῦ 

46 Τίγρητος, οἵ τὴν μέσην σφῶν ᾿Ασσυρίαν ἀπείργουσιν, 

ὅϑεν καὶ τὸ ὄνομα Μεσοποταμία πρὸς τῶν ἐπιχωρίων 

κληΐξεται, ὃ μὲν Τίγρης πολύ τι ταπεινότερος ῥέων 
τοῦ Εὐφράτου διώρυχάς τε πολλὰς ἐκ τοῦ Εὐφράτου 
ἐς αὑτὸν δέχεται καὶ πολλοὺς ἄλλους ποταμοὺς παρα- 

890 λαβὼν καὶ ἐξ αὐτῶν αὐξηϑεὶς ἐσβάλλει ἐς τὸν πόντον 

τὸν Περσικόν, μέγας τὲ καὶ οὐδαμοῦ διαβατὸς ἔστε 

4. 
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ἐπὶ τὴν ἐκβολήν, καϑότι οὐ καταναλίσκεται αὐτοῦ 

οὐδὲν ἐς τὴν χώραν. ἔστι γὰρ μετεωροτέρα ἡ ταύτῃ 
γῇ τοῦ ὕδατος οὐδὲ ἐκδίδωσιν οὗτος κατὰ τὰς διώρυχας 

οὐδὲ ἐς ἄλλον ποταμόν, ἀλλὰ δέχεται γὰρ ἐκείνους 
μᾶλλον, ἄρδεσϑαί τε ἀπὸ οὗ τὴν χώραν οὐδαμῇ παρέχει. κ5 
ὁ δὲ Εὐφράτης μετέωρός τε ῥεῖ καὶ ἰσοχείλης πανταχῇ 
τῇ γῇ, καὶ διώρυχες δὲ πολλαὶ ἀπ’ αὐτοῦ πεποίηνται, 
αἱ μὲν ἀέναοι, ἀφ᾽ ὧν ὑδρεύονταν οἱ παρ᾽ ἑκάτερα 
ᾧκισμένοι, τὰς δὲ καὶ πρὸς καιρὸν ποιοῦνται, ὁπότε 
σφίσιν ὕδατος ἐνδεῶς ἔχοι, ἐς τὸ ἐπάρδευν τὴν χώραν" τὸ 
οὐ γὰρ ὕεται τὸ πολὺ ἡ γῆ αὕτη ἐξ οὐρανοῦ" καὶ 
οὕτως ἐς οὐ πολὺ ὕδωρ ὁ Εὐφράτης τελευτῶν καὶ 

τεναγῶδες [ἐς] τοῦτο οὕτως ἀποπαύεται. 

᾿Αλέξανδρος δὲ περιπλεύσας κατὰ τὴν ϑάλασσαν 
ὅσον μεταξὺ τοῦ τε Εὐλαίου ποταμοῦ καὶ τοῦ Τίγρητος τὸ 

ἐπεῖχεν ὃ αἰγιαλὸς τοῦ κόλπου τοῦ Περσικοῦ ἀνέπλει 
κατὰ τὸν Τίγρητα ἔστε ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἵνα Ἧφαι- 
στίων αὐτῷ τὴν δύναμιν πᾶσαν ἔχων ἐστρατοπεδεύκει. 
ἐχεῖθεν δὲ αὖϑις ἔπλει ἐς Ὦπιν, πόλιν ἐπὶ τοῦ 

Τίγρητος φκιόμένην. ἐν δὲ τῷ ἀνάπλῳ τοὺς κα- Ὁ 
ταρράκτας τοὺς κατὰ τὸν ποταμὸν ἀφανίξων ὁμαλὸν 
πάντῃ ἐποίει τὸν ῥοῦν, οὗ δὴ ἐκ Περσῶν πεποιημένοι 
ἦσαν τοῦ μή τινα ἀπὸ θαλάσσης ἀναπλεῦσαι εἰς τὴν 

χώραν αὐτῶν νηΐτῃ στόλῳ κρατήσαντα. ταῦτα δὲ 

μεμηχάνητο ἅτε δὴ οὐ ναυτικοῖς τοῖς Πέρσαις" οὕτω 535 
δὴ συνεχεῖς οἱ καταρράχταν πεποιημένοι ἄπορον τὸν 
ἀνάπλουν ἐποίουν τὸν κατὰ τὸν Τίγρητα. ᾿4λέξανδρος 
δὲ οὐκ ἔφη τῶν κρατούντων τοῖς ὅπλοις εἶναι τὰ 
τοιαῦτα σοφίσματα᾽ οὔκουν πρὸς αὑτοῦ ἐποιεῖτο ταύτην 

τὴν ἀσφάλειαν, ἥντινα ἔργῳ οὐδὲ λόγου ἀξίαν ἀπέφηνε 90 
οὐ χαλεπῶς διακόψας τῶν Περσῶν τὰ σπουδάσματα. 
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Ὡς δὲ ἐς τὴν Ὦπιν ἀφίκετο, συναγαγὼν τοὺς 8 
"Μακεδόνας προεῖπεν ὅτι τοὺς ὑπὸ γήρως ἢ πηρώσεως 

τοῦ σώματος ἀχρείους ἐς τὰ πολέμια ὄντας παραλύει 

μὲν τῆς στρατιᾶς, ἀποπέμπει δὲ ἐς τὰ σφέτερα ἤϑη, 

5 ἐπιδώσει δὲ [μένουσιν] ὅσα αὐτούς τὸ ξηλωτοτέρους 
ποιήσει τοῖς οἴκοι καὶ τοὺς ἄλλους Μακεδόνας ἐξ- 

ορμήδει ἐς τὸ ἐθέλειν τῶν αὐτῶν κινδύνων τε καὶ 

πόνων μετέχειν. ᾿4λέξανδρος μὲν ὡς χαριούμενος 2 

δῆϑεν τοῖς Μακεδόσιν ταῦτα ἔλεγεν᾽ οἱ δὲ ὡς ὑπερορώ- 

ιὸ μενοί τε ἤδη πρὸς ᾿Δλεξάνδρου καὶ ἀχρεῖοι πάντῃ ἐς 
τὰ πολέμια νομιξόμενοι οὐκ ἀλόγως αὖ τῷ λόγῳ 

ἠχϑέσθησαν τῷ πρὸς ᾿4λεξάνδρου λεχϑέντι, κατὰ τὴν 
στρατιὰν ταύτην πᾶσαν πολλοῖς καὶ ἄλλοις ἀχϑεσϑέντες, 

ὅτι πολλάκις ἤδη ἐλύπει αὐτοὺς ἥ τε ἐσθὴς ἡ Περσικὴ 

16 ἐς τοῦτο φέρουσα καὶ τῶν ᾿Επιγόνων τῶν βαρβάρων 
(ἡ ἐς) τὰ Μακεδονικὰ ἤϑη κόσμησις καὶ ἀνάμιξις τῶν 
ἀλλοφύλων ἱππέων ἐς τὰς τῶν ἑταίρων τάξεις. οὔχουν 3 

σιγῇ ἔχοντες ἐκαρτέρησαν, ἀλλὰ πάντας γὰρ ἀπαλλάτ- 
τειν στρατιᾶς ἐκέλευον, αὐτὸν δὲ μετὰ τοῦ πατρὸς 

20 στρατεύεσθαι, τὸν Ἄμμωνα δὴ τῷ λόγῳ ἐπικερτο- 
μοῦντες. ταῦτα ἀκούσας ᾿4λέξανδρος (ἦν γὰρ δὴ 
ὀξύτερός τε ἐν τῷ τότε καὶ ἀπὸ τῆς βαρβαρικῆς ϑερα- 
πείας οὐκέτι ὡς πάλαι ἐπιεικὴς ἐς τοὺς Μακεδόνας) 

καταπηδήσας σὺν τοῖς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἡγεμόσιν ἀπὸ τοῦ 
45 βήματος ξυλλαβεῖν τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ταρα- 

ξάντων τὸ πλῆϑος κελεύει. αὐτὸς τῇ χειρὶ ἐπιδεικνύων 
τοῖς ὑπασπισταῖς οὕστινας χρὴ συλλαμβάνειν" καὶ 

ἐγένοντο οὗτοι ἐς τρισκαίδεκα. τούτους μὲν δὴ 
ἀπάγειν κελεύει τὴν ἐπὶ θανάτῳ. ὡς δὲ κατεσιώπη- 

80 σαν οἱ ἄλλοι ἐκπλαγέντες, ἀναβὰς αὖϑις ἐπὶ τὸ βῆμα 
ἔλεξεν ὧδε. 
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Οὐχ ὑπὲρ τοῦ καταπαῦσαι ὑμῶν, ᾧ Μακεδόνες, 
τὴν οἴκαδε δρμὴν λεχϑήσεταί μοι ὅδε ὁ λόγος, ἔξεστι 
γὰρ ὑμῖν ἀπιέναι ὅποι βούλεσϑε ἐμοῦ γε ἕνεκα, ἀλλὰ 
ὡς γνῶναι ὑμᾶς πρὸς ὁποίους τινὰς ἡμᾶς ὄντας ὁποῖοί 

τινες αὐτοὶ γενόμενοι ἀπαλλάσσεσϑε. καὶ πρῶτά γε ς 
ἀπὸ Φιλίππου τοῦ πατρός, ἧπερ καὶ εἶκός, τοῦ λόγου 

ἄρξομαι. Φίλιππος γὰρ παραλαβὼν ὑμᾶς πλανήτας 
καὶ ἀπόρους, ἐν διφϑέραις τοὺς πολλοὺς νέμοντας ἀνὰ 

τὰ ὄρη πρόβατα ὀλίγα καὶ ὑπὲρ τούτων κακῶς μαχο- 

μένους ᾿Ιλλυριοῖς καὶ Τριβαλλοῖς καὶ τοῖς ὁμόροις τι 

Θραξίν, χλαμύδας μὲν ὑμῖν ἀντὶ τῶν διφϑερῶν φορεῖν 
ἔδωκεν, κατήγαγε δὲ ἐκ τῶν ὀρῶν ἐς τὰ πεδία, ἀξιο- 
μάχους καταστήσας τοῖς προσχώροις τῶν βαρβάρων, 

ὡς μὴ χωρίων ἔτι ὀχυρότητι πιστεύοντας μᾶλλον ἢ τῇ 
οἰκείᾳ ἀρετῇ σώξεσθαι, πόλεών τὸ οἷκήτορας ἀπέφηνε τ. 
καὶ νόμοις καὶ ἔϑεσι χρηστοῖς ἐκόσμησεν. αὐτῶν δὲ 
ἐκείνων τῶν βαρβάρων, ὑφ᾽ ὧν πρόσϑεν ἤγεσϑε καί 
ἐφέρεσϑε αὐτοί τε καὶ τὰ ὑμέτερα, ἡγεμόνας κατέστησεν 

ἐκ δούλων καὶ ὑπηκόων, καὶ τῆς Θράκης τὰ πολλὰ τῇ 
Μακεδονίᾳ προσέϑηκεν, καὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ χωρίων 
σὰ ἐπικαιρότατα καταλαβόμενος τὴν ἐμπορίαν τῇ χώρᾳ 
ἀνεπέτασε, καὶ τῶν μετάλλων τὴν ἐργασίαν ἀδεῆ παρ- 

ἐσχε, Θεσσαλῶν δὲ ἄρχοντας, οὃς πάλαι ἐτεϑνήκειτε 
τῷ δέει, ἀπέφηνε, καὶ τὸ Φωκέων ἔϑνος ταπεινώσας 
τὴν ἐς τὴν ᾿Ελλάδα πάροδον πλατεῖαν καὶ εὔπορον 35 
ἀντὶ στενῆς τε καὶ ἀπόρου ὑμῖν ἐποίησεν, ᾿4ϑηναίους 
τε καὶ Θηβαίους ἐφεδρεύοντας ἀεὶ τῇ Μακεδονίᾳ ἐς 
τοσόνδε ἐταπείνωσεν, ἤδη ταῦτά γε καὶ ἡμῶν αὐτῷ 

ξυμπονούντων, ὡς ἀντὶ τοῦ φόρους τελεῖν ᾿4ϑηναίοις 

καὶ ὑπακούειν Θηβαίων, παρ᾽ ἡμῶν ἐν τῷ μέρει ἐκεί- τ 
ὅ νους τὴν ἀσφάλειάν σφισι πορίξεσϑαι. ἐς Πελοπόν- 
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νηόσον δὲ παρελθὼν τὰ ἐχεῖ αὖ ἐκόσμησε καὶ ἡγεμὼν 
αὐτοκράτωρ συμπάσης τῆς ἄλλης “Ελλάδος ἀποδειχϑ εὶς 
τῆς ἐπὶ τὸν Πέρσην στρατιᾶς οὐχ ἑαυτῷ μᾶλλόν τι 
τὴν δόξαν τήνδε ἢ τῷ κοινῷ τῶν Μακεδόνων προσ- 

ἔϑηκεν. 

Ταῦτα μὲν τὰ ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ ἐς ὑμᾶς 

ὑπηργμένα, ὡς μὲν αὐτὰ ἐφ᾽ ἑαυτῶν σκέψασϑαι μεγάλα, 
μικρὰ δὲ ὥς γε δὴ πρὸς τὰ ἡμέτερα ξυμβαλεῖν. ὃς 
παραλαβὼν παρὰ τοῦ πατρὸς χρυσᾶ μὲν καὶ ἀργυρᾶ 

10 ἐκπώματα ὀλίγα, τάλαντα δὲ οὐδὲ ἕξήκοντα ἐν τοῖς 
ϑησαυροῖς, χρεῶν δὲ ὀφειλόμενα ὑπὸ Φιλίππου ἐς 
πενταχόσια τάλαντα, δανεισάμενος ἐπὶ τούτοις αὐτὸς 

ἄλλα ὀκτακόσια δρμηϑεὶς ἐκ τῆς χώρας τῆς γε οὐδὲ 
ὑμᾶς αὐτοὺς βοσκούσης καλῶς εὐθὺς μὲν τοῦ ᾿Ελλη- 

ιό πόντου ὑμῖν τὸν πόρον ϑαλασσοκρατούντων ἐν τῷ 

τότε Περσῶν ἀνεπέτασα᾽ κρατήσας δὲ τῇ ἵππῳ τοὺς 

σατράπας τοὺς Ζαρείου τήν τε ᾿Ιωνίαν πᾶσαν τῇ 

ὑμετέρᾳ ἀρχῇ προσέϑηχα καὶ τὴν Αἰολίδα πᾶσαν καὶ 

Φρύγας ἀμφοτέρους καὶ Δυδούς, καὶ Μίλητον εἷλον 
30 πολιορχίᾳ᾽' τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἑκόντα προσχωρήσαντα 

λαβὼν ὑμῖν καρποῦσϑαν ἔδωκα᾽ καὶ τὰ ἐξ Αἰγύπτου 
᾿καὶ Κυρήνης ἀγαϑά, ὅσα ἀμαχεὶ ἐκτησάμην, ὑμῖν 
ἔρχεται, ἥ τὸ κοίλη Συρία καὶ ἡ Παλαιστίνη καὶ ἡ 

μέση τῶν ποταμῶν ὑμέτερον κτῆμά εἰσι, καὶ Βαβυλὼν 
..6 καὶ Βάχτρα καὶ Σοῦσα ὑμέτερα. καὶ δ Δυδῶν πλοῦτος 

καὶ οἱ Περσῶν ϑησαυροὶ καὶ τὰ ᾿Ινδῶν ἀγαϑὰ καὶ ἡ 
ἔξω ϑάλασσα ὑμέτερα ὑμεῖς σατράπαι, ὑμεῖς στρατηγοί, 
ὑμεῖς ταξιάρχαι. ὡς ἔμοιγε αὐτῷ τί περίεστιν ἀπὸ 
τούτων τῶν πόνων ὅτι μὴ αὕτη ἡ πορφύρα καὶ τὸ 

80 διάδημα τοῦτο; κέχτημαι δὲ ἰδίᾳ οὐδέν, οὐδὲ ἔχει τις 
ἀποδεῖξαι ϑησαυροὺς ἐμοὺς ὅτι μὴ ταῦτα, ὑμέτερα 
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κτήματα ἢ ὅσα ἕνεκα ὑμῶν φυλάττεται. ἐπεὶ οὐδὲ 
ἔστιν ἰδίᾳ μοι ἐς ὅ τι φυλάξω αὐτούς, σιτουμένῳ τε 
τὰ αὐτὰ ὑμῖν σιτία καὶ ὕπνον τὸν αὐτὸν αἱρουμένφῳ᾽ 

καίτοι οὐδὲ σιτία ἐμοὶ δοκῶ τὰ αὐτὰ τοῖς τρυφῶσιν 
ὑμῶν σιτεῖσϑαι' προαγρυπνῶν δὲ ὑμῶν οἶδα, ὡς 
καϑεύδειν ἔχοιτε ὑμεῖς. 

10 ᾿4λλὰ ταῦτα γὰρ ὑμῶν πονούντων καὶ ταλαιπωρου- 

τῷ 
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μένων ἐκτησάμην αὐτὸς ἀπόνως καὶ ἀταλαιπώρως ἐξ- 

ηγούμενος. καὶ τίς ὑμῶν ἢ πονήσας οἷδεν ἐμοῦ 
μᾶλλον ..... ἢ ἐγὼ ὑπὲρ ἐκείνου; ἄγε δὴ καὶ ὅτῳ 

τραύματα ὑμῶν ἐστι γυμνώσας αὐτὰ ἐπιδειξάτω καὶ 

ἐγὼ τὰ ἐμὰ ἐπιδείξω ἐν μέρει’ ὡς ἔμοιγε οὐκ ἔστιν 

ὅ τι τοῦ σώματος τῶν γε δὴ ἔμπροσϑεν μερῶν ἄτρωτον 
ὑπολέλειπται, οὐδὲ ὅπλον τι ἔστιν ἢ ἐκ χειρὸς ἢ τῶν 
ἀφιεμένων οὗ γὲ οὐκ ἴχνη ἐν ἐμαυτῷ φέρω" ἀλλὰ καὶ 
ξίφει ἐκ χειρὸς τέτρωμαι καὶ τετόξευμανι ἤδη καὶ ἀπὸ 
μηχανῆς βέβλημαι, καὶ λίϑοις πολλαχῇ καὶ ξύλοις 
παιόμενος ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῆς ὑμετέρας δόξης καὶ τοῦ 

ὑμετέρου πλούτου νικῶντας ὑμᾶς ἄγω διὰ πάσης γῆς 
καὶ θαλάσσης καὶ πάντων ποταμῶν καὶ ὀρῶν καὶ 30 
πεδίων πάντων, γάμους τὸ ὑμῖν τοὺς αὐτοὺς γεγάμηκα 
καὶ πολλῶν ὑμῶν οἱ παῖδες συγγενεῖς ἔσονται τοῖς 
παισὶ τοῖς ἐμοῖς. ἔτι δὲ ᾧ χρέα ἦν, οὐ πολυπραγ- 
μονήσας ἐφ᾽ ὅτῳ ἐγένετο, τοσαῦτα μὲν μισϑοφορούντων, 
τοσαῦτα δὲ ἁρπαξόντων, ὁπότε ἐκ πολιορκίας ἁρπαγὴ 536 
γίγνοιτο, διαλέλυμαν ταῦτα. στέφανοί τὸ χρυσοῖ τοῖς 
πλείστοις ὑμῶν εἰσι μνημεῖα τῆς τε ἀρετῆς τῆς ὑμετέρας 

καὶ τῆς ἐξ ἐμοῦ τιμῆς ἀϑάνατα. ὅστις δὲ δὴ καὶ ἀπ- 
έἔϑανεν, εὐκλεὴς μὲν αὐτῷ ἡ τελευτὴ ἐγένετο, περιφανὴς 
δὲ ὁ τάφος, χαλκαῖ δὲ αἱ εἰκόνες τῶν πλείστων οἴκχοι 30 
ἑστᾶσιν, οἱ γονεῖς δ᾽ ἔντιμοί εἶσι λειτουργίας τε ξυμ- 
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πάσης καὶ εἰσφορᾶς ἀπηλλαγμένοι" οὐ γάρ τίς γὲ 
φεύγων ὑμῶν ἐτελεύτα ἐμοῦ ἄγοντος. 

Καὶ νῦν τοὺς ἀπολέμους ὑμῶν ξηλωτοὺς τοῖς οἴκοι ὅ 

ἀποπέμψειν ἤμελλον. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πάντες ἀπιέναι 

ὃ βούλεσϑε, ἄπιτε πάντες, καὶ ἀπελθόντες οἴκοι ἀπαγ- 

γείλατε ὅτι τὸν βασιλέα ὑμῶν ᾿4λέξανδρον, νικῶντα 
μὲν Πέρσας καὶ Μήδους καὶ Βακτρίους καὶ Σάκας, 

καταστρεψάμενον δὲ Οὐξίους τε καὶ ᾿ἀραχωτοὺς καὶ 6 

ΖΙράγγας, κεκτημένον δὲ καὶ Παρϑυαίους καὶ Χορασ- 

10 μέους καὶ Ὑρχανίους ἔστε ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν 
Κασπίαν, ὑπερβάντα δὲ τὸν Καύκασον ὑπὲρ τὰς 

Κασπίας πύλας, καὶ περάσαντα Ὄξον τε ποταμὸν καὶ 
Τάναϊν, ἔτι δὲ τὸν ᾿Ινδὸν ποταμόν, οὐδενὶ ἄλλῳ ὅτι 
μὴ Διονύσῳ περαϑέντα, καὶ τὸν Ὑδάσπην καὶ τὸν 

16 ἀκεσίνην καὶ τὸν Ὑδραώτην, καὶ τὸν Ὕφασιν δια- 
περάσαντα ἄν, εἰ μὴ ὑμεῖς ἀπωκνήσατε, καὶ ἐς τὴν 

μεγάλην ϑάλασσαν κατ᾽ ἀμφότερα τοῦ Ἰνδοῦ τὰ 
στόματα ἐμβαλόντα, καὶ διὰ τῆς Γαδρωσίας τῆς ἐρήμου 

ἐλθόντα, ἧ οὐδείς πω πρόσϑεν σὺν στρατιᾷ ἦλϑε, καὶ 
40 Καρμανίαν ἐν παρόδῳ προσκχτησάμενον καὶ τὴν ᾽Φρει- 

τῶν γῆν, περιπεπλευκότος δὲ ἤδη αὐτῷ τοῦ ναυτιχοῦ 

τὴν ἀπ᾿’ ᾿Ινδῶν γῆς εἷς Πέρσας ϑάλασσαν, ὡς εἰς 
Σοῦσα ἐπανηγάγετε, ἀπολιπόντες οἴχεσϑε, παραδόντες 
φυλάσσειν τοῖς νενικημένοις βαρβάροις. ταῦτα ὑμῖν 

86 καὶ πρὸς ἀνθρώπων ἴσως εὐκλεᾶ καὶ πρὸς ϑεῶν ὅσια 

δήπου ἔσται ἀπαγγελϑέντα. ἄπιτε. 
Ταῦτα εἰπὼν κατεπήδησέ τε ἀπὸ τοῦ βήματος 11 

ὀξέως καὶ ἐς τὰ βασίλεια παρελθὼν οὔτε ἐθεράπευσε 
τὸ σῶμα οὔτε τῷ ὥφϑη τῶν ἑταίρων" ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐς 

80 τὴν ὑστεραίαν ὥφϑη. τῇ τρίτῃ δὲ καλέσας εἴσω τῶν 
Περσῶν τοὺς ἐπιλέκτους τάς τε ἡγεμονίας αὐτοῖς τῶν 

“ἡ 
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τάξεων διένειμε καὶ ὅσους συγγενεῖς ἀπέφηνε, τούτοις 

δὲ νόμιμον ἐποίησε φιλεῖν αὐτὸν μόνοις. οἱ δὲ Μίακε- 
δόνες ἔν τε τῷ παραυτίκα ἀκούσαντες τῶν λόγων 
ἐκπεπληγμένοι σιγῇ ἔμενον αὐτοῦ πρὸς τῷ βήματι 
οὐδέ τις ἠκολούϑησε τῷ βασιλεῖ ἀπαλλαττομένῳ ὅτι 

μὴ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑἕταῖροί τε καὶ οἱ σωματοφύλακες, 
οἱ δὲ πολλοὶ οὔτε μένοντες ὅ τι πράττωσιν ἢ λέγωσιν 
εἶχον, οὔτε ἀπαλλάσσεσϑαι ἤϑελον. ὡς δὲ τὰ Περσῶν 
τε καὶ Μήδων αὐτοῖς ἐξηγγέλλετο, αἵ τε ἡγεμονίαι 
Πέρσαις διδόμεναν καὶ ἧ στρατιὰ ἡ βαρβαρικὴ ἐς 
λόχους τε καταλεγομένη καὶ τὰ Μακεδονικὰ ὀνόματα 

ἄγημά τι Περσικὸν καλούμενον καὶ πεξέταιροι Πέρσαι 

[καὶ ἀσϑέτεροι ἄλλοι] καὶ ἀργυρασπίδων τάξις Περσικὴ 
καὶ ἡ τῶν ἕταίρων ἵππος καὶ ταύτης ἄλλο ἄγημα 

4 βασιλικόν, οὐχέτι καρτεροὶ σφῶν ἦσαν, ἀλλὰ ξυνδρα- 

[Ὁ 
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μόντες ὡς πρὸς τὰ βασίλεια τὰ μὲν ὅπλα αὐτοῦ πρὸ 

τῶν ϑυρῶν ἐρρίπτουν, ἱκετηρίας ταύτας τῷ βασιλεῖ, 

αὐτοὶ δ᾽ ἐβόων πρὸ τῶν ϑυρῶν ἑστηκότες δεόμενοι 
παρελθεῖν εἴσω" τούς τε αἰτίους τῆς ἐν τῷ τότε 

ταραχῆς καὶ τοὺς ἄρξαντας τῆς βοῆς ἐκδιδόναι ἐθέ- 

λειν᾽ οὔκουν ἀπαλλαγήσεσϑαι τῶν ϑυρῶν οὔτε ἡμέρας 

οὔτε νυκτός, εἰ μή τινα οἶκτον σφῶν ἕξει ᾿4λέξανδρος. 
Ταῦτα ὡς ἀπηγγέλλετο αὐτῷ, ὁ δὲ σπουδῇ ἐξ- 

ἔρχεται καὶ ἰδών τὸ ταπεινῶς διακειμένους καὶ ἀκούσας 
σὺν οἰμωγῇ τῶν πολλῶν βοώντων καὶ αὐτῷ προχεῖται 

δάκρυα. καὶ ὁ μὲν ἀνήγετο ὥς τι ἐρῶν, οἱ δὲ ἔμενον 
λιπαροῦντεςς καί τις αὐτῶν καϑ᾿ ἡλικίαν τε καὶ 

ἱππαρχίαν τῆς ἵππου τῆς ἑταιρικῆς οὐκ ἀφανής, Καλ- 

λίνης ὄνομα, τοιαῦτα εἶπεν. ὦ βασιλεῦ, τὰ λυποῦντά 

με 0 

δι 

30 

ἐστι Μακεδόνας ὅτι σὺ Περσῶν μέν τινας ἤδη πεποίη- 80 

όαν δαυτῷ συγγενεῖς καὶ καλοῦνται Πέρσαι συγγενεῖς 
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᾿Χ4λεξάνδρου καὶ φιλοῦσί δε, Μακεδόνων δὲ οὔπω τις 

γέγευται ταύτης τῆς τιμῆς. ἔνϑα δὴ ὑπολαβὼν ᾿4λέξ- 
ανδρος, ἀλλ᾿ ὑμᾶς τε, ἔφη, ξύμπαντας ἐμαυτῷ τίϑεμαι 
συγγενεῖς καὶ τό γὲ ἀπὸ τούτου οὕτως καλέσω. ταῦτα 

5 εἰπόντα προσελϑὼν ὁ Καλλίνης τε ἐφίλησε καὶ ὅστις 

ἄλλος φιλῆσαι ἠθέλησε. καὶ οὕτω δὴ ἀναλαβόντες τὰ 
ὅπλα βοῶντές τε καὶ παιωνίξοντες ἐς τὸ στρατόπεδον 

ἀπήεσαν. ᾿4λέξανδρος δὲ ἐπὶ τούτοις ϑυσίαν τὸ ϑύει 8 

τοῖς ϑεοῖς οἷς αὐτῷ νόμος καὶ ϑοίνην δημοτελῆ 

10 ἐποίησε, καϑήμενός τε αὐτὸς καὶ πάντων καϑημένοων, 
ἀμφ᾽ αὐτὸν μὲν Μακεδόνων, ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆς τούτων 
Περσῶν, ἐπὶ δὲ τούτοις τῶν ἄλλων ἐϑνῶν ὅσοι κατ᾽ 
ἀξίωσιν ἥ τινα ἄλλην ἀρετὴν πρεσβευόμενοι, καὶ ἀπὸ 

τοῦ αὐτοῦ κρατῆρος αὐτός τε καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἀρυό- 

16 μενον ἔσπενδον τὰς αὐτὰς δπονδὰς καταρχομένων τῶν 
τε Ἑλλήνων μάντεων καὶ τῶν Μάγων. εὔχετο δὲ τά 
τε ἄλλα [καὶ τὰ] ἀγαϑὰ καὶ ὁμόνοιάν τε καὶ κοινοω- 
νίαν τῆς ἀρχῆς Μακεδόσι καὶ Πέρσαις. εἶναι δὲ 
κατέχει λόγος τοὺς μετασχόντας τῆς ϑοίνης ἐννακισχι- 

50 λέίους. καὶ τούτους πάντας μίαν τὲ σπονδὴν σπεῖσαι 

καὶ ἐπ’ αὐτῇ παιωνίσαι. 
Ἔνϑα δὴ ἐϑελονταὶ ἤδη αὐτῷ ἀπήεσαν τῶν Μακε- 19 

δόνων ὅσοι διὰ γῆρας ἤ τινα ἄλλην ξυμφορὰν ἀπόλε- 

μοι ἦσαν" καὶ οὗτοι αὐτῷ ἐγένοντο ἐς τοὺς μυρίους. 

450 τούτοις δὲ τήν τε μισϑοφορὰν οὐ τοῦ ἐξήκοντος ἤδη 
χρόνου ἔδωκεν ᾿4λέξανδρος μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐς 

τὴν ἀπονόστησιν τὴν οἴκαδε ξυμβαίνοντος. ἐπέδωκδν 2 
δὲ καὶ τάλαντον ἑκάστῳ ὑπὲρ τὴν μισϑοφοράν᾽ παῖδες 
ὃὲ εἴ τῷ ἦσαν ἐκ τῶν ᾿ἀσιανῶν γυναικῶν, παρὰ οἷ 

80 χαταλιπεῖν ἐκέλευσε μηδὲ στάσιν κατάγειν ἐς Μακε- 

δονίαν ἀλλοφύλους τε καὶ ἐκ τῶν βαρβάρων γυναικῶν 
ΑΒΒΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒΙΒ 684. ΒοΟΟΒ. Εἰ. πηΐποτ. 20 

«ἢ 
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παῖδας τοῖς οἴκοι ὑπολελειμμένοις παισί τε καὶ μητράσιν 

αὐτῶν᾽ αὐτὸς δὲ ἐπιμελήσεσϑαν ὡς ἐχτρέφοιντο Μίακε- 
δονικῶς τά τὰ ἄλλα καὶ ἐς τὰ πολέμια κοσμούμενοι. 

γενομένους δὲ ἄνδρας ἄξειν αὐτὸς ἐς Μακεδονίαν καὶ 

παραδώσειν τοῖς πατράσιν. ταῦτά τε ἀπαλλαττομένοις υ 
ἀστάϑμητα καὶ ἀτέχμαρτα ἐπηγγέλλετο, καὶ ὅπως ἔχει 

φιλίας τε καὶ πόϑου ἐς αὐτοὺς τὸ ἀτρεκέστατον τεκμή- 

ρίον ἐκεῖνο ποιεῖσϑαν ἠξίου, ὅτι τὸν πιστότατόν τε 
αὐτῷ καὶ ὄντινα ἴσον τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ ἄγει, Κρατερόν, 

ξυμπέμπει αὐτοῖς φύλακά τὸ καὶ ἡγεμόνα τοῦ στόλου. 10 

οὕτω δὴ ἀσπασάμενος ξύμπαντας αὐτός τε δακρύων 

καὶ δακρύοντας ἐκείνους ἀπὸ οὗ ἀπήλλαξε. Κρατερῷ 

δὲ τούτους τὸ ἄγειν ἐκέλευσε καὶ ἀπαγαγόντι Μακεδονίας 

τὸ καὶ Θράκης καὶ Θετταλῶν ἐξηγεῖσϑαι καὶ τῶν ᾿Ελ- 
λήνων τῆς ἐλευϑερίας" ᾿ἀντίπατρον δὲ διαδόχους τοῖς ι΄ 
ἀποπεμπομένοις ἄγευνν Μακεδόνας τῶν ἀκμαξόντων 

ἐκέλευσεν. ἔστειλε δὲ καὶ Πολυπέρχοντα ὁμοῦ τῷ 
Κρατερῷ, δεύτερον δὲ ἀπὺ Κρατεροῦ ἡγεμόνα, ὡς εἴ 
τι κατὰ πορείαν Κρατερῷ συμπίπτοι, ὅτι καὶ μαλακῶς 

τὸ σῶμα ἔχοντα ἀπέπεμπεν αὐτόν, μὴ ποϑῆσαι στρα- “0 
τηγὸν τοὺς ἰόντας. 

“όγος δέ τις οὗτος ἐφοίτα ἀφανὴς παρὰ τοῖς τὰ 
βασιλικὰ πράγματα, ὅσῳ ἐπικρύπτεται, τοσῷδε φιλοτι- 
μότερον ἐξηγουμένοις, καὶ τὸ πιστὸν ἐς τὸ χεῖρον 
μᾶλλον, ἦ τὸ εἰκός τὸ καὶ ἡ αὐτῶν μοχϑηρία ἄγει, ἢ 5 
πρὸς τὸ ἀληϑὲς ἐκτρέπουσιν, ἐξηττώμενον ᾿4λέξανδρον 
ἤδη τῆς μητρὸς τῶν διαβολῶν τῶν ἐς ᾿Ἁἀντίπατρον 
ἀπαλλάξαι ἐϑέλειν ἐκ Μακεδονίας ᾿Αντίπατρον. καὶ 
τυχὺν οὐκ ἐς ἀτιμίαν τὴν ᾿Αντιπάτρου ἡ μετάπεμψις 
αὐτοῦ ἔφερδν, ἀλλ᾽ ὡς μή τι ἐκ τῆς διαφορᾶς αὐτοῖς 30 
γένοιτο ἄχαρι ἐς ἀλλήλους καὶ οὐδὲ αὐτῷ ἰάσιμον. 

υ' 
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ἐπεὶ οὐδὲ ἐπαύοντο ᾿4λεξάνδρῳ γράφοντες ὁ μὲν τὴν 
αὐϑάδειάν τε τῆς ᾿Ολυμπιάδος καὶ ὀξύτητα καὶ πολυ- 
πραγμοσύνην, ἥκιστα δὴ τῇ ᾿4λεξάνδρου μητρὶ εὐσχή- 
μονα, ὥστε καὶ λόγος τις τοιόσδε ἐφέρετο ᾿4λεξάνδρου 

5 ἐφ᾽ οἷς ὑπὲρ τῆς μητρὸς αὐτῷ ἐξηγγέλλετο, βαρὺ δὴ 

τὸ ἐνοίκιον τῶν δέχα μηνῶν εἰσπράττεσϑαι αὑτοῦ τὴν 

μητέρα' ἡ δέ, ὑπέρογκον εἶναι τῇ τε ἀξιώσει καὶ «τῇ Ἰ 
ἄλλῃ ϑεραπείᾳ ᾿ἀντίπατρον οὐδὲ μεμνῆσϑαι τοῦ κατα- 

στήσαντος ἔτι, ἀλλ᾽ αὐτὸν γὰρ ἀξιοῦν τὰ πρῶτα 
10 φέρεσϑαι ἐν τοῖς ἄλλοις Μακεδόσι τε καὶ Ἕλλησι. καὶ 

ταῦτα μᾶλλόν τι ἰσχύειν παρ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ ἐφαίνετο 
ὅσα ἐς τοῦ ᾿Ἁἀντιπάτρου τὴν διαβολὴν φέροντα ἦν, 
οἷα δὴ καὶ φοβερώτερα ἐν βασιλείᾳ ὄντα. οὐ μέντοι 

καταφανές γέ τι ἢ ἔργον ἢ λόγος ἐξηγγέλλετο ᾽.4λεξ- 

ια ἄνδρου ἐφ’ ὅτῳ ἄν τις συνέϑηκεν οὐχ ὡσαύτως 
εἶναι αὐτῷ πρὸς ϑυμοῦ ᾿ἀντίπατρον............- 

ο Φ.. ΦΟ ὁ κΚ Ὁ ὸ. Ὁ δ ὁ. 92ὦ ὁ ὁ ὁ ὁ. 9. ὃ δ᾽ ὁ ὁ ὁ 9ὸ 9. 9 9 ς Φ Φ Θ Φ Φ Φ 

ΝΕ ΕΞ ΕΕΕ Ηφαιστίων. 
30 Τούτῳ τῷ λόγῳ ὑποπτήξαντα ἩΗφαιστίωνα συναλ- 18 

λαγῆναι Εὐμενεῖ, οὐχ ἑκόντα ἕχόντι. ἐν ταύτῃ τῇ 
ὁδῷ καὶ τὸ πεδίον λέγεται ἰδεῖν ᾿4λέξανδρον τὸ ἀνει- 
μένον ταῖς ἵπποις ταῖς βασιλικαῖς, αὐτό τὲ πεδίον 

Νηδαῖον καλούμενον καὶ αἱ ἵπποι ὅτι Νησαῖαι κληΐ- Ἡοτοᾶ 

96 ξζονταιῖ λέγει Ἡρόδοτος" εἶναι δὲ πάλαι μὲν ἐς πδντε- το τοῦς 
καίδεκα μυριάδας τῶν ἵππων, τότε δὲ ᾿4λέξανδρον οὐ 
πολὺ πλείονας τῶν πέντε καταλαβεῖν᾽ πρὸς λῃστῶν 
γὰρ διαρπαγῆναι τὰς πολλὰς αὐτῶν. 

᾿Ενταῦϑα λέγουσιν ὅτι Ἀτροπάτης ὁ τῆς Μηδίας 2 
80 σατράπης γυναῖκας ἑκατὸν αὐτῷ ἔδωκεν, ταύτας φάσκων 

εἷναι τῶν ᾿ἁμαξόνων, καὶ ταύτας σκευῇ ἀνδρῶν ἱππέων 
20" 



908 ΠΙΒΕΕ ὙΠ 

ἐσταλμένας, πλήν γε δὴ ὅτι πελέκεις ἀντὶ δορότων 

ἐφόρουν καὶ ἀντὶ ἀσπίδων πέλτας" οἱ δὲ καὶ τὸν 
μαστὸν λέγουσιν ὅτι μείονα εἶχον τὸν δεξιόν, ὃν δὴ 

8 καὶ ἔξω εἶχον ἐν ταῖς μάχαις. ταύτας μὲν δὴ ἀπαλ- 

λάξανι τῆς στρατιᾶς ᾿4λέξανδρον, μή τι νεωτερισϑείη ς 

κατ᾽ αὐτὰς ἐς ὕβριν πρὸς τῶν Μακεδόνων ἢ βαρβά- 

ρῶν" κελεῦσαι δὲ ἀπαγγεῖλαι πρὸς τὴν βασίλισσαν 

σφῶν ὅτι αὐτὸς ἥξει πρὸς αὐτὴν παιδοποιησόμενος. 

ταῦτα δὲ οὔτε ᾿Αριστόβουλος οὔτε Πτολεμαῖος οὔτε τις 

ἄλλος ἀνέγραψεν ὅστις ἱκανὸς ὑπὲρ τῶν τηλικούτων τὸ 
4 τεχμηριῶσαι. οὐδὲ δοκεῖ μοι ἐν τῷ τότε σώξεσϑαι τὸ 

γένος τῶν ᾿Δμαξόνων, οὐδ᾽ ἔτι πρὸ ᾿4λεξάνδρου, ἢ 
ΧΟΣ ΑΜ Ξενοφῶν ἂν ἐμνήσϑη αὐτῶν, Φασιανῶν τε μνησϑεὶς 
χοὰς καὶ Κόλχων καὶ ὅσα ἄλλα ἀπὸ Τραπεξοῦντος δρμώ- 

ἵν δ μενοι ἢ πρὶν ἐς Τραπεξοῦντα κατελθεῖν οἱ Ἕλληνες τ 
ἐπῆλϑον ἔϑνη βαρβαρικά, ἵναπερ καὶ ταῖς ᾿Δμαξόσιν 
ἐντετυχήκεσαν (ἂν, εἴπερ οὖν ἔτι ἧσαν ᾿Δμαξόνες. 

ὃ μὴ γενέσϑαι μὲν γὰρ παντελῶς τὸ γένος τούτων τῶν 

γυναικῶν οὐ πιστὸν δοκεῖ ἔμοιγε, πρὸς τοσούτων καὶ 

τοιούτων ὑμνηϑέν. ὡς Ἡρακλέα τὸ ἐπ᾽ αὐτὰς λόγος 30 
κατέχει ὅτι ἐστάλη καὶ ξωστῆρά τινα ᾿Ιππολύτης τῆς 

βασιλίσσης αὐτῶν ὅτι ἐς τὴν “Ελλάδα ἐκόμισε, καὶ οἱ 

ξὺν Θησεῖ ᾿4ϑηναῖοι ὅτι ἐπιούδας τὰς γυναῖκας ταύτας 

τὴν Εὐρώπην πρῶτοι μάχῃ νικήσαντες ἀνέστειλαν᾽" 

καὶ γέγραπται ἡ ̓ 4ϑηναίων καὶ ᾿Δμαξόνων μάχη πρὸς 53: 
Μίκωνος οὐ μεῖον ἥπερ ἡ ᾿4ϑηναίων καὶ Περσῶν. 

“": 86 χαὺ Ἡροδότῳ πολλάκις περὶ τῶν γυναικῶν τούτων 
΄ν , πεποίηται; καὶ ὅσοι ᾿4ϑηναίων τοὺς ἐν πολέμῳ τελευ- 
᾿Χ Ἢ τήσαντας λόγῳ ἐκόσμησαν, καὶ τοῦ πρὸς ᾿Δμαξόνας 

ἔργου ᾿4ϑηναίων ἐν τοῖς μάλιστα μνήμην ἐποιήσαντο. 90 
εἰ δὲ ἱππικὰς δή τινας γυναῖκας ᾿Ἁἀτροπάτης ἔδειξεν 
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᾿4λεξάνδρῳ, βαρβάρους τινὰς ἄλλας γυναῖκας ἱππεύειν 

ἠσκημένας δοκῷ ὅτι ἔδειξεν ἐς τὸν λεγόμενον δὴ τῶν 

᾿μαξόνων κόσμον ἑἐσταλμένας. 
Ἔν ᾿Εκβατάνοις δὲ ϑυσίαν τε ἔϑυσεν ᾿4λέξανδρος, 

6 ὥσπερ αὐτῷ ἐπὶ ξυμφοραῖς ἀγαϑαῖς νόμος, καὶ ἀγῶνα 
ἐπετέλει γυμνικόν τε καὶ μουσικόν, καὶ πότοι αὐτῷ 
ἐγίνοντο παρὰ τοῖς ἑταίροις. καὶ ἐν τούτῳ Ἡφαιστίων 
ἔχαμε τὸ σῶμα ἑβδόμη τε ἡμέρα ἤδη ἦν αὐτῷ τῆς 
νόσου καὶ λέγουσι τὸ μὲν στάδιον πλῆρες εἷναι 

10 παίδων γὰρ ἀγὼν ἦν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γυμνικός" ἐπεὶ 
δὲ ἐξηγγέλλετο ᾿4λεξάνδρῳ ὅτι κακῶς ἔχοι ᾿Ηφαιστίων, 
ὁ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἐλθὼν σπουδῇ οὐκέτι ξῶντα κατ- 
ἕλαβεν. 

Ἔνϑα δὴ καὶ ἄλλοι ἄλλα ἀνέγραψαν ὑπὲρ τοῦ πένϑους 

ι6 τοῦ “λεξάνδρου" μέγα μὲν γενέσθαι αὐτῷ τὸ πένϑος, 
πάντες τοῦτο ἀνέγραψαν, τὰ δὲ πραχϑέντα ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἄλλοι ἄλλα, ὡς ἕκαστος ἢ εὐνοίας πρὸς ᾿Ηφαιστίωνα 

ἢ φϑόνου εἶχεν ἢ καὶ πρὸς αὐτὸν ᾿4λέξανδρον. ὧν 
οἱ τὰ ἀτάσθαλα ἀναγράψαντες οἱ μὲν ἐς κόσμον 

.0 φέρειζν» μου δοκοῦσιν οἰηϑῆναι ᾿4λεξάνδρῳ ὅσα ὑπερ- 
αλγήσας ἔδρασεν ἢ εἶπεν ἐπὶ τῷ πάντων δὴ ἀνθρώπων 
φιλτάτῳ, οἱ δὲ ἐς αἰσχύνην μᾶλλόν τι ὡς οὐ πρέ- 
ποντὰ οὔτ᾽ οὖν βασιλεῖ οὔτε ᾿4λεξάνδρῳ, οἱ μέν, τὸ 
πολὺ μέρος τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐρριμμένον ἐπὶ τοῦ 

46 σώματος τοῦ ἑταίρου ὀδύρεσϑαι οὐδ᾽ ἐθέλειν ἀπαλ’- 
λαγῆναι, πρίν γε δὴ πρὸς βίαν ἀπηνέχϑη πρὸς τῶν 

δταίρων᾽ οἱ δέ, τήν τε ἡμέραν ὅλην καὶ τὴν νύχτα 

ὅλην ἐρρῖφϑαι ἐπὶ τῷ σώματι" οἱ δὲ καί, τὸν ἰατρὸν 
Γλαυκίαν ὅτι ἐκρέμασε, καὶ τοῦτο[ν] ὡς ἐπὶ φαρμάχῳ 

80. κακῶς δοϑέντι, οἱ δέ, ὅτι οἴνου περιεῖδεν ἐμπλησϑέντα 
θεωρῶν αὐτός" καὶ κείρασθαι ᾿Δ4λέξανδρον ἐπὶ τῷ 

κω 

ὡϑ 

ὃν 
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νεχρῷ τὴν κόμην τά τὸ ἄλλα οὐκ ἀπεικότα τίϑεμαι 

καὶ κατὰ ξῆλον τὸν ᾿ἀχιλλέως, πρὸς ὅντινα ἐκ παιδὸς 

φιλοτιμία αὐτῷ ἦν᾽ οἱ δὲ καί, τὸ ὥρμα ἐφ᾽ ὅτῳ τὸ 
σῶμα ἐφέρετο αὐτὸς ἔστιν ὅτε (τιν ἡνιόχει, τοῦτο 

οὐδαμῇ πιστὸν ἔμοιγε λέγοντες" ἄλλοι δέ, ὅτι καὶ τοῦ ὁ 
᾿4δχληπιοῦ τὸ ἔδος ἐν ᾿Εχβατάνοις κατασκάψαι ἐκέλευσε, 

βαρβαρικὸν τοῦτό γε καὶ οὐδαμῇ ᾿4λεξάνδρῳ πρόσ- 

φορον, ἀλλὰ τῇ Ξέρξου μᾶλλόν τι ἀτασϑαλίᾳ τῇ ἐς τὸ 
ϑεῖον καὶ ταῖς πέδαις ἃς λέγουσιν ἐς τὸν Ἑλλήσποντον 

καϑεῖναι Ἐέρξην, τιμωρούμενον δῆϑεν τὸν ᾿Ἐλλήσ- τυ 
ποντον. ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο οὐ πάντῃ ἔξω τοῦ εἰκότος 

ἀναγεγράφϑαν μοι δοκεῖ, ὡς ἐπὶ Βαβυλῶνος ἤλαυνεν 
᾿Αλέξανδρος, ἐντυχεῖν αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν πολλὰς 

πρεσβείας ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος, εἶναι δὲ δὴ ἐν τούτοις 

᾿Επιδαυρίων πρέσβεις" καὶ τούτους ὧν τὸ ἐδέοντο ἐξ τ5 
᾿λεξάνδρου τυχεῖν καὶ ἀνάϑημα δοῦναι αὐτοῖς ᾿4λέξ- 
ανδρον κομίξειν τῷ ᾿4δκληπιῷ, ἐπειπόντα ὅτι" καίπερ 
οὐχ ἐπιεικῶς κέχρηταί μοι ὁ ᾿4σκληπιός, οὐ σώσας μοι 
τὸν ἑταῖρον ὅντινα ἴσον τῇ ἐμαυτοῦ κεφαλῇ ἦγον. 
ἐναγίξειν τὲ ὅτι ἀεὶ ὡς ἥρωϊ ἐκέλευεν “Ηφαιστίωνι, "0 
τοῦτο μὲν πρὸς τῶν πλείστων ἀναγέγραπται οἱ δὲ 

λέγουσιν ὅτι καὶ εἰς Ἄμμωνος ἔπεμψεν ἐρησομένους 

τὸν ϑεὸν εἰ καὶ ὡς ϑεῷ ϑύειν συγχωρεῖ ἩΗφαιστίωνι, 
τὸν δὲ οὐ ξυγχωρῆσαι. 

᾿Εχκεῖνα δὲ πρὸς πάντων ξυμφωνούμενα, ἐς τρίτην τ 
ἀπὸ τοῦ ϑανάτου τοῦ Ἡφαιστίωνος ἡμέραν μήτε σίτου 

γεύσασϑαι ᾿4λέξανδρον μήτε τινὰ ϑεραπείαν ἄλλην 
ϑεραπεῦσαι τὸ σῶμα, ἀλλὰ κεῖσθαι γὰρ ἢ ὀδυρόμενον 
ἢ πενϑικῶς σιγῶντα καὶ πυρὰν κελεῦσαι αὐτῷ ἑἕτου- 

μάξεσϑαι ἔν Βαβυλῶνν ἀπὸ ταλάντων μυρίων, οἱ δὲ Ὁ 
9 καὶ πλειόνων ἀνέγραψαν" καὶ ὅτι πένϑος ποιεῖσθαι 
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περιηγγέλη κατὰ πᾶσαν τὴν χώραν τὴν βάρβαρον" καὶ 

ὅτι πολλοὶ τῶν ἑταίρων τῶν ᾿4λεξάνδρου ἐς ϑεραπείαν 
τὴν ἐκείνου σφᾶς τὸ αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα Ηφαιστίωνι 
ἀνέθεσαν ἀποθανόντι' πρῶτον δὲ Εὐμενῆ ἄρξαι τοῦ 

6 σοφίσματος, ὅντινα ὀλίγῳ πρόσϑεν ἔφαμεν ὅτι διη- 
νέχϑη πρὸς Ἡφαιστίωνα" καὶ τοῦτο δὲ δρᾶσαι, τῷ 
᾿Αλεξάνδρῳ ὡς μὴ ἐφήδεσϑανι δοκοίη τελευτήσαντι 
᾿ἩΗφαιστίωνι. οὔκουν οὐδὲ ἄλλον τινὰ ἔταξεν ἀντὶ 10 
᾿ἩΗφαιστίωνος χιλίαρχον ἐπὶ τῇ ἵππῳ τῇ ἑἕταιρικῇ 

το “λέξανδρος, ὡς μὴ ἀπόλοιτο τὸ ὄνομα τοῦ ἩΗφαιστίω- 
νος ἐκ τῆς τάξεως, ἀλλὰ ἩΗφαιστίωνός τε ἡ χιλιαρχία 
ἐκαλεῖτο καὶ τὸ σημεῖον αὐτῆς ἡγεῖτο {τὸν ἐξ φαι- 
στίωνος πεποιημένον. ἀγῶνά τὲ ἐπενόει ποιῆσαι γυμ- 

νυικόν τὲ καὶ μουσικὸν πλήϑει τε τῶν ἀγωνιξομένων 

15 καὶ τῇ εἰς αὐτὸν χορηγίᾳ πολύ τι τῶν ἄλλων τῶν 

πρόσϑεν ἀριδηλότερον' τρισχιλίους γὰρ ἀγωνιστὰς 

τοὺς σύμπαντας παρεσκεύασε. καὶ οὗτοι ὀλίγον ὕστε- 
ρον ἐπ᾽ ᾿4λεξάνδρου τῷ τάφῳ λέγουσιν ὅτι ἠγωνίσαντο. 

Χρόνος τε ἦν συχνὸς τῷ πένϑει καὶ αὐτός τεῖῦ 

40 αὑτὸν ἤδη μετεκάλει ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ οἱ ἔταῖροι μᾶλλόν 
τι ἐν τῷ τοιῷδε ἤνυτον. ἔνϑα δὴ ἐξέλασιν ποιεῖται 
ἐπὶ Κοσσαίους, ἔϑνος πολεμικὺν ὅμορον τῷ Οὐξίων. 
εἰσὶ δὲ ὄρειον οἱ Κοσσαῖοι καὶ χωρία ὀχυρὰ κατὰ 5 
κώμας νέμονται, ὁπότε προσάγοι δύναμις ἐς τὰ ἄκρα 

46 τῶν ὁρῶν ἀποχωροῦντες ἀϑρόοι ἢ ὅπως ἂν προχωρῇ 
ἑχάστοις οὕτω διαφεύγουσιν, ἐς ἀπορίαν βάλλοντες 
τοὺς ξὺν δυνάμει σφίσιν ἐπιχειροῦντας" ἀπελθόντων 

δὲ αὖϑις εἷς τὸ λῃστεύειν τρεπόμενοι ἀπὸ τούτου τὸν 

βίον ποιοῦνται. ᾿4λέξανδρος δὲ ἐξεῖλεν αὐτῶν τὸ 8 

80 ἔϑνος καίπερ χειμῶνος στρατεύσας. ἀλλ᾽ οὔτε (ὃ) χειμὼν 
ἐμποδὼν ἐγένετο αὐτῷ οὔτε αἱ δυσχωρίαν, οὔτε αὐτῷ 
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οὔτε Πτολεμαίῳ τῷ Μάγου, ὃς μέρος τῆς στρατιᾶς ἐπὶ 
αὐτοὺς ἦγεν. οὕτως οὐδὲν ἄπορον ᾿4λεξάνδρῳ τῶν 
πολεμικῶν ἦν ἐς ὅ τι δρμήσειε. 

Κατιόντι δὲ αὐτῷ ἐς Βαβυλῶνα Διβύων τε πρεό- 
βεῖαι ἐνετύγχανον ἐπαινούντων τε καὶ στεφανούντων 

ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ τῆς ᾿4σίας, καὶ ἐξ ᾿Ιταλίας Βρέττιοί 
τε καὶ Λευκανοὶ καὶ Τυρρηνοὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐπρέ- 

ὄβευον. καὶ Καρχηδονίους τότε πρεσβεῦσαι λέγεται 

καὶ ἀπὸ Αἰϑιόπων πρέσβεις ἐλϑεῖν καὶ Σχυϑῶν τῶν 

ἐκ τῆς Εὐρώπης, καὶ Κελτοὺς καὶ Ἴβηρας, ὑπὲρ φιλίας 
δεησομένους" ὧν τά τε ὀνόματα καὶ τὰς σκχευὰς τότε 

πρῶτον ὀφϑῆναι πρὸς Ἑλλήνων τε καὶ Μακεδόνων. 

τοὺς δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ἐς ἀλλήλους διαφορῶν λέγουσιν 

ὅτι ᾿4λεξάνδρῳ διακρῖναι ἐπέτρεπον καὶ τότε μάλιστα 
αὐτόν τὸ αὑτῷ ᾿4λέξανδρον καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν φανῆ- 
ναι γῆς τε ἁπάσης καὶ ϑαλάσσης κύριον. Ἄριστος δὲ 
καὶ ᾿ἀσκληπιάδης τῶν τὰ ᾿4λεξάνδραυ ἀναγραψάντων 
καὶ Ρωμαίους λέγουσιν ὅτι ἐπρέσβευσαν" καὶ ἐντυ- 
χόντα ταῖς πρεσβείαις ᾿ἀλέξανδρον ὑπὲρ Ῥωμαίων τι 
τῆς ἐς τὸ ἔπειτα ἐσομένης δυνάμεως μαντεύσασϑαι, 

τόν τε κόσμον τῶν ἀνδρῶν ἰδόντα καὶ τὸ φιλόπονόν 

τε καὶ ἐλευϑέριον καὶ περὶ τοῦ πολιτεύματος ἅμα 

διαπυνϑανόμενον. καὶ τοῦτο οὔτε ὡς ἀτρεκὲς οὔτε 

ὡς ἄπιστον πάντῃ ἀνέγραψα᾽ πλήν γὲ δὴ οὔτε τις 

Ῥωμαίων ὑπὲρ τῆς πρεσβείας ταύτης ὡς παρὰ ᾿4λέξ- 
ανδρον σταλείδης μνήμην τινὰ ἐποιήσατο, οὔτε τῶν 

τὰ ᾿Δλεξάνδρου γραψάντων, οἷστισι μᾶλλον ἐγὼ ξυμ- 

φέρομαι, Πτολεμαῖος ὃ “ἄγου καὶ ᾿ἀριστόβουλος" οὐδὲ 
τῷ Ῥωμαίων πολιτεύματι ἐπεοικὸς ἦν ἐλευϑέρῳ δὴ 
τότε ἐς τὰ μάλιστα ὄντι, παρὰ βασιλέα ἀλλόφυλον 
ἄλλως τὸ καὶ ἐς τοσόνδε ἀπὸ τῆς οἱκείας πρεσβεῦσαι, 

σι 
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οὔτε φόβου ἐξαναγκχάξοντος οὔτε κατ᾽ ἐλπίδα ὠφελείας, 
μίσει τε, εἴπερ τινὰς ἄλλους, τοῦ τυραννικοῦ γένους 

τε καὶ ὀνόματος κατεχομένους. 
Ἔκ τούτου δὴ Ἡρακλείδην τὸν ᾿ἀργαίου ἐχπέμπει 16 

5 ἐς Ὑρχανίαν ναυπηγοὺς ἅμα οἷ ἄγοντα, κελεύσας ὕλην 
τεμόντα ἐκ τῶν ὀρῶν τῶν Ὑρκανίων ναυπηγεῖσϑαι 

ναῦς μακρὰς ἀφράχτους τε καὶ πεφραγμένας ἐς τὸν 

κόσμον τὸν Ἑλληνικόν. πόϑος γὰρ εἶχεν αὐτὸν καὶ 2 
ταύτην ἐχμαϑεῖν τὴν ϑάλασσαν τὴν Κασπίαν τε καὶ 

ι᾽. Ὑρκανίαν καλουμένην ποίᾳ τινὶ ξυμβάλλει ϑαλάσσῃ, 
πότερα τῇ τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου ἢ ἀπὸ τῆς ἑῴας 

τῆς κατ᾽ ᾿Ινδοὺς ἐχπεριερχομένη ἡ μεγάλη ϑάλασσα 
ἀναχεῖται εἷς κόλπον τὸν Ὑρκάνιον, χαϑάπερ οὖν καὶ 
τὸν Περσικὸν ἐξεῦρε, τὴν ᾿Ερυϑρὰν δὴ καλουμένην 

ι. ϑάλασσαν, κόλπον οὖσαν τῆς μεγάλης ϑαλάσσης. οὐ 8 
γάρ πῶ ἐξεύρηντο αἱ ἀρχαὶ τῆς Κασπίας ϑαλάσσης, 
καίτοι ἐϑνῶν τε αὐτὴν (περιδοικούντων οὐκ ὀλίγων 
καὶ ποταμῶν πλοΐμων ἐμβαλλόντων ἐς αὐτήν' ἐχ 

Βάκτρων μὲν Ὄξος, μέγιστος τῶν 4σιανῶν ποταμῶν, 

0 πλήν γε δὴ τῶν ᾿Ινδῶν, ἐξίησιν ἐς ταύτην τὴν ϑάλασ- 
σαν, διὰ Σκυϑῶν δὲ ᾿Ιαξάρτης᾽" καὶ τὸν Δράξην δὲ 
τὸν ἐξ ̓ Δρμενίων ῥέοντα ἐς ταύτην ἐσβάλλειν ὁ πλείων 
λόγος κατέχει. μέγιστοι μὲν οὗτοι" πολλοὶ δὲ δὴ καὶ 4 
ἄλλοι ἔς τὸ τούτους ἐμβάλλοντες καὶ αὐτοὶ ἐπὶ σφῶν 

οὁ5 ἐς τὴν θάλασσαν ταύτην ἐξιᾶσιν, οἱ μὲν καὶ γινω- 

σκόμενοι πρὸς τῶν ἀμφ᾽ ᾿4λέξανδρον ἐπελθόντων τὰ 
ἔϑνη ταῦτα, οἱ δὲ κατὰ τὰ ἐπέκεινα τοῦ κόλπου, ὡς 
εἶκός, κατὰ τοὺς Σχύϑας τοὺς Νομάδας, ὃ δὴ ἄγνωστον 

πάντῃ ἐστίν. 
8. α“λέξανδρος δὲ ὡς τὸν Τίγρητα ποταμὸν ξὺν τῇ 

στρατιᾷ διέβη ἐλαύνων ἐπὶ Βαβυλῶνος, ἐνταῦϑα ἐντυγ- 

σι 
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χάνουσιν αὐτῷ Χαλδαίων οἱ λόγιοι, καὶ ἀπαγαγόντες 

ἀπὸ τῶν ἑταίρων ἐδέοντο ἐπισχεῖν τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος 
ἔλασιν. λόγιον γὰρ γεγονέναι σφίσιν ἐκ τοῦ ϑεοῦ 

τοῦ Βήλου μὴ πρὸς ἀγαϑοῦ οἱ εἶναι τὴν πάροδον τὴν 
86 ἐς Βαβυλῶνα ἐν τῷ τότε. τὸν δὲ ἀποχρίνασϑαι αὐτοῖς . 

ἔρατιρ λόγος τοῦ Εὐριπίδου τοῦ ποιητοῦ ἔπος" ἔχει δὲ τὸ 

ἔπος Εὐριπίδῃ ὧδε" 
Μάντις δ᾽ ἄριστος ὅστις εἰκάξει καλῶς. 

σὺ δέ, ὦ βασιλεῦ, ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, μὴ πρὸς δυσμὰς 
ἀφορῶν αὐτὸς μηδὲ τὴν στρατιὰν ταύτῃ ἐπέχουσαν τ 

ἄγων παρελϑεῖν, ἀλλὰ ἐχπεριελϑὼν πρὸς. ἕω μᾶλλον. 

τῷ δὲ οὐδὲ τοῦτο εὐμαρὲς διὰ δυσχωρίαν ξυνέβη; 

ἀλλὰ ἦγε γὰρ αὐτὸν ταύτῃ τὸ δαιμόνιον ἦ παρελϑόντα 
ἐχρῆν ἤδη τελευτῆσαι. καί που τυχὸν καὶ ἄμεινον 

αὐτῷ ἦν ἐν ἀκμῇ τῆς τε ἄλλης δόξης καὶ τοῦ πόϑου τοῦ ᾽ 
παρ᾽ ἀνθρώπων ἀπηλλάχϑαι, πρίν τινα ξυμβῆναι αὐτῷ 
ξυμφορὰν ἀνϑρωπίνην, ἧς ἕνεκα καὶ Σόλωνα Κροίσῳ 

παραινέσαι εἰκὸς τέλος δρᾶν μακροῦ βίου μηδὲ πρόσϑεν 

8 τινὰ ἀνθρώπων ἀποφαίνειν εὐδαίμονα. ἐπεὶ καὶ αὐτῷ 
᾿λεξάνδροῳ ἡ Ἡφαιστίωνος τελευτὴ οὐ σμικρὰ ξυμ- τ 
φορὰ γεγένητο, ἧς καὶ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος προαπελϑεῖν 
ἂν δοκεῖ μοι ἐθελῆσαι μᾶλλον ἢ ξῶν πειραϑῆναι, οὐ 
μεῖον ἢ καὶ ᾿ἀχιλλέχα δοχῶ ἂν ἐλέσϑαι προαποϑανεῖν 

Πατρόκλου μᾶλλον ἢ τοῦ ϑανάτου αὐτῷ τιμωρὸν 
γενέσϑαι. 3 

11 ἮἯν δέ τι καὶ ὕποπτον αὐτῷ ἐς τοὺς Χαλδαίους, 
ὡς οὐ κατὰ μαντείαν τι μᾶλλον ἢ ἐς ὠφέλειαν τὴν 
αὑτῶν φέροι αὐτοῖς ἡ κώλυσις τῆς ᾿Αλεξάνδρου ἐς 
Βαβυλῶνα ἐν τῷ τότε ἐλάσεως. ὃ γὰρ τοῦ Βήλου νεὼς ἐν 
μέσῃ τῇ πόλει ἦν τῶν Βαβυλωνίων, μεγέϑει τε μέγιστος :0 

2 καὶ ἐκ πλίνϑου ὀπτῆς ἐν ἀσφάλτῳ ἡρμοσμένης. τοῦτον 

«Ὶ 
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τὸν νεών, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ τὰ Βαβυλωνίων, 

Ξέρξης κατέσκαψεν, ὅτε ἐκ τῆς ᾿Ελλάδος ὀπίδω ἀπ- 

ἐνόστησεν" ᾿Δλέξανδρος δὲ ἐν νῷ εἶχεν ἀνοικοδομεῖν 

οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῖς θεμελίοις τοῖς πρόσϑεν, 

5 καὶ τούτου ἕνεχα τὸν χοῦν ἐκφέρειν ἐκέλευε τοὺς 
Βαβυλωνίους, οἱ δέ, ὅτι καὶ μείξονα ἔτι τοῦ πάλαι 
ὄντος. ἐπεὶ δὲ ἀποστάντος αὐτοῦ μαλϑακῶς ἀνθήψαντο 8 

τοῦ ἔργου οἷς ταῦτα ἐπετέτραπτο, ὃ δὲ τῇ στρατιᾷ 

πάσῃ ἐπενόει τὸ ἔργον ἐργάσασϑαι. εἷναι δὲ τῷ ϑεῷ 
ιοτῷ Βήλῳ πολλὴν μὲν τὴν χώραν ἀνειμένην ἐκ τῶν 
᾿σσυρίων βασιλέων, πολὺν δὲ χρυσόν. καὶ ἀπὸ τούτου 4 
πάλαι μὲν τὸν νεὼν ἐπισχευάξεσϑαι καὶ τὰς ϑυσίας 

τῷ ϑεῷ ϑύεσϑαι, τότε δὲ τοὺς Χαλδαίους τὰ τοῦ ϑεοῦ 

νέμεσϑαι. οὐκ ὄντος ἐς ὅ τι ἀναλωϑήδεται τὰ περιγιγνό- 
16 μενα. τούτων δὴ εἵνεκα ὕποπτοι 4λεξάνδρῳ ἦσαν οὐκ ἐϑέ- 

λειν παρελϑεῖν εἴσω Βαβυλῶνος ᾿1λέξανδρον, ὡς μὴ δι᾽ 
ὀλίγου τὸν νεὼν ἐπιτελεσϑέντα ἀφελέσϑαι αὐτοὺς τὰς 

ἐκ τῶν χρημάτων ὠφελείας. ὅμως δὲ τά γε τῆς ὅ 

ἐπιστροφῆς τῆς κατὰ τὴν εἴσοδον τὴν ἐς τὴν πόλιν 

80 ἐϑελῆσαι αὐτοῖς πεισϑῆναι λέγει ᾿ἀριστόβουλος, καὶ τῇ ΑΣΙΛΩν. 
πρώτῃ μὲν παρὰ τὸν ποταμὸν τὸν Εὐφράτην κατα- 

στρατοπεδεῦσαι, ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν ἐν δεξιᾷ ἔχοντα 
τὸν ποταμὸν παρ᾽ αὐτὸν πορεύεσϑαι, ϑέλοντα ὑπερ- 

βάλλειν τῆς πόλεως τὸ μέρος τὸ ἐς δυσμὰς τετραμ- 

846 μένον, ὡς ταύτῃ ἐπιστρέψαντα πρὸς ἕω ἄγειν" ἀλλὰ ὁ 
οὐ γὰρ δυνηϑῆναι ὑπὸ δυσχωρίας οὕτως ἐλάσαι ξὺν 
τῇ στρατιᾷ, ὅτι τὰ ἀπὸ δυσμῶν τῆς πόλεως εἰσιόντι, 

εἰ ταύτῃ πρὸς ἕω ἐπέστρεφεν, ἑλώδη τὲ καὶ τεναγώδη 
ἦν. χαὶ οὕτω καὶ ἑκόντα καὶ ἄκοντα ἀπειϑῆσαι 

80 τῷ ϑεῷ. 
᾿Επεὶ καὶ τοῖόνδε τινὰ λόγον ᾿Δριστόβουλος ἀνα- 18 
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γέγραφεν, ᾿4πολλόδωρον τὸν ᾿ἀμφιπολίτην τῶν ἑταίρων 
τῶν ᾿4λεξάνδρου, στρατηγὸν τῆς στρατιᾶς ἣν παρὰ 
Μαξαίῳ τῷ Βαβυλῶνος σατράπῃ ἀπέλιπεν ᾿4λέξανδρος͵ 
ἐπειδὴ συνέμιξεν ἐπανιόντι αὐτῷ ἐξ ᾿Ινδῶν, ὁρῶντα 
πικρῶς τιμωρούμενον τοὺς σατράπας ὅσοι ἐπ᾽ ἄλλῃ καὶ 

ἄλλῃ χώρᾳ τεταγμένοι ἦσαν, ἐπιστεῖλαι Πειϑαγόρᾳ τῷ 
ἀδελφῷ, μάντιν γὰρ εἶναι τὸν Πειϑαγόραν τῆς ἀπὸ 
σπλάγχνων μαντείας, μαντεύσασϑαι καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ 

τῆς σωτηρίας. ἀντεπιστεῖλαιν δὲ αὐτῷ Πειϑαγόραν 
πυνϑανόμενον τίνα μάλιστα φοβούμενος χρήσασϑαι 

ἐθέλοι τῇ μαντείᾳ. τὸν δὲ γράψαι αὖϑις ὅτι τόν τε 
βασιλέχ αὐτὸν καὶ Ἡφαιστίωνα. ϑύεσϑαι δὴ τὸν 
Πευιϑαγόραν πρῶτα μὲν ἐπὶ τῷ Ἡφαιστίωνι" ὡς δὲ 
ἐπὶ τοῦ ἥπατος τοῦ ἱερείου ὃ λοβὸς ἀφανὴς ἦν, οὕτω 

δὴ ἐγγράψαντα καὶ καταδημηνάμενον τὸ γραμμάτιον 

πέμψαι παρὰ τὸν ᾿Δπολλόδωρον ἐκ Βαβυλῶνος εἰς 
᾿Εκβάτανα, δηλοῦντα μηδέν τι δεδιέναι Ηφαιστίωνα" 

ἔσεσϑαι γὰρ αὐτοῖς ὀλίγου χρόνου ἐκποδών. καὶ 
ταύτην τὴν ἐπιστολὴν λέγει ᾿ἀριστόβουλος κομίσασϑαι 
᾿πολλόδωρον μιᾷ πρόσϑεν ἡμέρᾳ ἢ τελευτῆσαι Ηφαι- τ 
στίωνα. αὖϑις δὲ ϑύεσϑαι τὸν Πειϑαγόραν ἐπὶ τῷ 
᾿Δλεξάνδρῳ {καὶ γενέσϑαι καὶ ἐπ᾿ ᾿Αλεξάνδρῳ ἄλοβον 
τὸ ἧπαρ τοῦ ἱερείου. καὶ Πειϑαγόραν τὰ αὐτὰ καὶ 
ὑπὲρ ᾿4λεξάνδρου γράψαι ᾿4πολλοδώρῳ. ᾿4πολλόδωρον 
δὲ οὐ κατασιωπῆσαι, ἀλλὰ φράσαι γὰρ πρὸς ᾿4λέξανδρον 55 
τὰ ἐπεσταλμένα, ὡς δὔνοιαν μᾶλλόν τι ἐπιδειξόμενον 
τῷ βασιλεῖ, εἰ φυλάττεσϑαι παραινέδειδ μή τις αὐτῷ 

κίνδυνος ἐν τῷ τότε ξυμπέδοι. καὶ ᾿Απολλόδωρόν τε 
λέγει ὅτι ᾿4λέξανδρος ἐπήνεσες καὶ τὸν Πειϑαγόραν, 
ἐπειδὴ παρῆλϑεν εἷς Βαβυλῶνα, ἤρετο ὅτου γενομένου 530 
αὐτῷ σημείου ταῦτα ἐπέστειλεν πρὸς τὸν ἀδελφόν" 

ωϊι 
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τὸν δὲ εἰπεῖν ὅτι ἄλοβόν οἱ τὸ ἧπαρ ἐγένετο τοῦ 
ἱερείου" ἐρομένου δὲ ὅ τι νοοῖ τὸ σημεῖον μέγα εἰπεῖν 

εἶναι χαλεπόν. ᾿4λέξανδρον δὲ τοσούτου δεῆσαι χαλε- 
πῆναι τῷ Πειϑαγόρᾳ, ὡς καὶ δι ἐπιμελείας ἔχειν 

5 αὐτὸν πλείονος, ὅτι ἀδόλως τὴν ἀλήϑειάν οἱ ἔφρασε. 
ταῦτα αὐτὸς ᾿Δἀριστόβουλος λέγει παρὰ Πευιϑαγόρου 
πυϑέσϑαι᾽ καὶ Περδίκκᾳ δὲ μαντεύσασϑαι αὐτὸν λέγει 
καὶ ᾿ἀντιγόνῳ χρόνῳ ὕστερον" καὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου 
ἀμφοῖν γενομένου Περδίκκαν τ ἐπὶ Πτολεμαῖον 

10 στρατεύσαντα ἀποθανεῖν καὶ ᾿ἀντίγονον ἐν τῇ μάχῃ 
τῇ πρὸς Σέλευκον καὶ Μυσίμαχον τῇ ἐν ᾿Ιψῷ γενομένῃ. 
καὶ μὲν δὴ καὶ ὑπὲρ Καλάνου τοῦ σοφιστοῦ τοῦ ᾿Ινδοῦ 6 
τοῖόσδε τις ἀναγέγραπται λόγος, ὁπότε ἐπὶ τὴν πυρὰν 

ἤει ἀποθανούμενος, τότε τοὺς μὲν ἄλλους ἑταίρους 

ι6 ἀσπάξεσϑαι αὐτόν, ᾿4λεξάνδρῳ δὲ οὐκ ἐθελῆσαι προό- 
ελϑεῖν ἀσπασόμενον, ἀλλὰ φάναι γὰρ ὅτι ἐν Βαβυλῶνι 
αὐτῷ ἐντυχὼν ἀσπάσεται. καὶ τοῦτον τὸν λόγον ἐν 
μὲν τῷ τότε ἀμεληϑῆναι, ὕστερον δέ, ἐπειδὴ ἐτελεύ- 
τησεν ἐν Βαβυλῶνι ᾿Δλέξανδρος, ἐς μνήμην ἐλϑεῖν 

90 τῶν ἀκουσάντων, ὅτι ἐπὶ τῇ τελευτῇ ἄρα τῇ ᾿4λεξάν- 
δοου ἐϑειάσϑη. 

Παρεολθόντι δ᾽ αὐτῷ ἐς Βαβυλῶνα πρεσβεῖαι παρὰ 19 
τῶν Ἑλλήνων ἐνέτυχον, ὑπὲρ ὅτων μὲν ἕχαστοι πρεσ- 
βευόμενοι οὐκ ἀναγέγραπται, δοκεῖν δ᾽ ἔμοιγε αἱ 

45 πολλαὶ στεφανούντων τε αὐτὸν ἦσαν καὶ ἐπαινούντων 

ἐπὶ ταῖς νίκαις ταῖς τε ἄλλαις καὶ μάλιστα ταῖς ᾽νδι- 

καῖς, καὶ ὅτι σῶος ἐξ ᾿Ινδῶν ἐπανήκει χαίρειν φα- 
σκόντων. καὶ τούτους δεξιωσάμενός τε καὶ τὰ εἰκότα 

τιμήσας ἀποπέμψαι ὀπίσω λέγεται. ὅσους δὲ ἀνδρι- 3 

80. ὄντας ἢ ὅσα ἀγάλματα ἢ εἰ δή τι ἄλλο ἀνάϑημα ἐκ 
τῆς Ἑλλάδος Ξέρξης ἀνεκόμισεν ἐς Βαβυλῶνα ἢ ἐς 

Θι 
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Πασαργάδας ἢ ἐς Σοῦσα ἢ ὅπῃ ἄλλῃ τῆς ᾿Ασίας, ταῦτα 
δοῦναι ἄγειν τοῖς πρέσβεσι. καὶ τὰς Ἁρμοδίου καὶ 

“ριστογείτονος εἰκόνας τὰς χαλκᾶς οὕτω λέγεται 

ἀπενεχϑῆναι ὀπίσω ἐς ᾿ϑήνας καὶ τῆς ᾿ἀρτέμιδος τῆς 

Κελκέας τὸ ἔδος. δ 

8 Κατέλαβε δὲ ἐν Βαβυλῶνι, ὡς λέγει ᾿Δριστόβουλος, 
ΠΡ δ χαὶ τὸ ναυτικόν, τὸ μὲν κατὰ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν 

ἀναπεπλευκὸς ἀπὸ ϑαλάσσης τῆς Περσικῆς, ὅ τι περ 

σὺν Νεάρχῳ ἦν, τὸ δὲ ἐκ Φοινίκης ἀνακεκομισμένον, 

πεντήρεις μὲν δύο τῶν ἐκ Φοινίχων, τετρήρεις δὲ τὸ 
τρεῖς, τριήρεις δὲ δώδεκα, τριακοντόρους δὲ ἐς τριά- 

κοντα ταύτας ξυντμηϑείσας κομισϑῆναι ἐπὶ τὸν Εὐ- 

φράτην ποταμὸν ἐκ Φοινίχης ἐς Θάψακον πόλιν, ἐκεῖ 

δὲ ξυμπηχϑείσας αὖϑις καταπλεῦσαι ἐς Βαβυλῶνα. 

4 λέγει δὲ ὅτι καὶ ἄλλος αὐτῷ ἐναυπηγεῖτο στόλος τέμ-- 15 
νοντι τὰς κυπαρίσσους τὰς ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ᾽ τούτων 

γὰρ μόνων τῶν δένδρων δὐπορίαν εἶναι ἐν τῇ χώρᾳ 

τῶν ᾿«σσυρίων, τῶν δὲ ἄλλων ὅσα ἐς ναυπηγίαν ἀπόρως 
ἔχειν τὴν γῆν ταύτην᾽ πληρώματα δὲ ἐς τὰς ναῦς καὶ 
τὰς ἄλλας ὑπηρεσίας πορφυρέων τὲ πλῆϑος καὶ τῶν 50 

ἄλλων ὅσοι ἐργάται τῆς ϑαλάσσης ἀφῖχϑαι αὐτῷ ἐκ 

Φοινίχης τε καὶ τῆς ἄλλης παραλίας" λιμένα τε ὅτι 

πρὸς Βαβυλῶνι ἐποίδι ὀρυκτὸν ὅσον χιλίαις ναυσὶ 
μακραῖς ὅρμον δἷναι καὶ νεωσοίκους ἐπὶ τοῦ λιμένος. 

ὅ καὶ Μίκκαλος ὁ Κλαξομένιος μετὰ πενταχοσίων ταλάν-- 540 

τῶν ἐπὶ Φοινίκης τὲ καὶ Συρίας ἐστέλλετο, τοὺς μὲν 
μισϑῷ πείσων, τοὺς δὲ καὶ ὠνησόμενος ὅσοι θαλάττιοι 

ἄνϑρωποι. τήν τὸ γὰρ παραλίαν τὴν πρὸς τῷ κόλπῳ 

τῷ Περσικῷ κατοικίξειν ἐπενόει καὶ τὰς νήσους τὰς 

ταύτῃ. ἐδόκει γὰρ αὐτῷ οὐ μεῖον (ἂν) Φοινίκης 30 
6 εὐδαίμων ἣ χώρα αὕτη γενέσϑαι. ἦν δὲ αὐτῷ τοῦ 
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ναυτικοῦ ἡ παρασκευὴ ὡς ἐπὶ Ἄραβας τοὺς πολλούς, 
πρόφασιν μέν, ὅτι μόνοι τῶν ταύτῃ βαρβάρων οὔτε 

πρεσβείαν ἀπέστειλαν οὔτε τι ἄλλο ἐπιεικὲς ἢ ἐπὶ τιμῇ 

ἐπέπρακτο Ἄραψιν ἐς αὐτόν᾽ τὸ δὲ ἀληϑές, ὥς γέ μοι 
δοκεῖ, ἄπληστος ἦν τοῦ χκτᾶσϑαί τι ἀεὶ ᾿4λέξανδρος. 

“όγος δὲ κατέχει ὅτι ἤκουεν ἄραβας δύο μόνον 

τιμᾶν ϑεούς, τὸν Οὐρανόν τε καὶ τὸν Ζιόνυσον, τὸν 

μὲν Οὐρανὸν αὐτόν τὸ δρώμενον καὶ τὰ ἄστρα ἐν οἷ 
ἔχοντα τά τε ἄλλα καὶ τὸν ἥλιον, ἀφ᾽ ὅτου μεγίστη 

10 καὶ φανοτάτη ὠφέλεια ἐς πάντα ἥκει τὰ ἀνθρώπεια, 

ΖΔΙιιόνυσον δὲ κατὰ δόξαν τῆς ἐς ᾿Ινδοὺς στρατιᾶς. 

οὔκουν ἀπαξιοῦν καὶ αὐτὸν τρίτον ἂν νομισϑῆναι 
πρὸς ἀράβων ϑεόν, οὐ φαυλότερα ἔργα Διονύσου 
ἀποδειξάμενον, εἴπερ οὖν καὶ ᾿ἀράβων κρατήσας ἐπι- 

16 τρέψειεν αὐτοῖς, καϑάπερ ᾿Ινδοῖς, πολιτεύειν κατὰ τὰ 

σφῶν νόμιμα. τῆς τὲ χώρας ἡ εὐδαιμονία ὑπεκίνει 

αὐτόν, ὅτι ἤκουεν ἐκ μὲν τῶν λιμνῶν τὴν κασίαν 
γίγνεσϑαι αὐτοῖς, ἀπὸ δὲ τῶν δένδρων τὴν σμύρναν 

τε καὶ τὸν λιβανωτόν, ἐκ δὲ τῶν ϑάμνων τὸ κιννάμοω- 

50 μὸν τέμνεσϑαι, οἱ λειμῶνες δὲ ὅτι νάρδον αὐτόματοι 

ἐχῳφέρουσι" τό {τε μέγεϑος τῆς χώρας, ὅτι οὐκ ἐλάτ- 

τῶν ἡ παράλιος τῆς ᾿ἀραβίας ἤπερ ἡ τῆς ᾿Ινδικῆς αὐτῷ 
ἐξηγγέλλετο, καὶ νῆσοι αὐτῇ προσχεῖσϑαι πολλαί, καὶ 
λιμένες πανταχοῦ τῆς χώρας ἐνεῖναι, οἷοι παρασχεῖν 

9.5" μὲν ὅρμους τῷ ναυτικῷ, παρασχεῖν δὲ καὶ πόλεις 

ἐνοικισϑῆναι καὶ ταύτας γενέσϑαι εὐδαίμονας. 
“ὕο δὲ νῆσοι κατὰ τὸ στόμα τοῦ Εὐφράτου 

πελάγιαι ἐξηγγέλλοντο αὐτῷ, ἡ μὲν πρώτη οὐ πρόσω 

τῶν ἐκβολῶν τοῦ Εὐφράτου, ἐς ἑκατὸν καὶ εἴκοσι 

80 σταδίους ἀπέχουσα ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ τε καὶ τοῦ στό- 
ματος τοῦ ποταμοῦ, μικροτέρα αὕτη καὶ δασεῖα λὕῃ 

σι 
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παντοίᾳ᾽ εἶναι δὲ ἐν αὐτῇ καὶ ἱερὸν ᾿ἀρτέμιδος καὶ τοὺς 
οἰκήτορας αὐτῆς ἀμφὶ τὸ ἱερὸν τὴν δίαιταν ποιεῖσϑαι" 

4 νέμεσϑαί τε αὐτὴν αἰξί τε ἀγρίαις καὶ ἐλάφοις, καὶ 

ταύτας ἀνεῖσϑαι ἀφέτους τῇ ἀΔρτέμιδι, οὐδὲ εἶναι 
ϑέμις ϑήραν ποιεῖσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι μὴ ϑῦσαί τινα υ 
τῇ ϑεῷ ἐθέλοντα ἐπὶ τῷδε ϑηρᾶν μόνον" ἐπὶ τῷδε 

ὅ γὰρ οὐκ εἶναι ἀϑέμιτον. καὶ ταύτην τὴν νῆσον λέγει 

Ασιβιου 4 ἰστόβουλος ὅτι Ἴκαρον ἐκέλευσε καλεῖσϑαι ᾿4λέξαν- 

«ἢ 

δρος ἐπὶ τῆς νήδου τῆς ᾿Ικάρου τῆς ἐν τῷ «Αἰγαίῳ 
πόντῳ, ἐς ἥντινα Ἴκαρον τὸν Ζ,αιδάλου τακέντος τοῦ τὸ 
κηροῦ ὅτῳ προσήρτητο τὰ πτερὰ πεσεῖν λόγος κατέχει, 
ὅτι οὐ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρὸς πρὸς τῇ γῇ 
ἐφέρετο, ἀλλὰ μετέωρος γὰρ ὑπὸ ἀνοίας πετόμενος 
παρέσχε τῷ ἡλίῳ ϑάλψαι τε καὶ ἀνεῖναν τὸν κηρόν, 
καὶ ἀπὸ ἑαυτοῦ τὸν Ἴκαρον τῇ τε νήσῳ καὶ τῷ πελάγει 1 
τὴν ἐπωνυμίαν ἐγκαταλιπεῖν τὴν μὲν Ἴκαρον καλεῖσϑαι, 

τὸ δὲ ᾿Ικάριον. ἡ δὲ ἑτέρα νῆσος ἀπέχειν μὲν ἀπὸ 

τοῦ στόματος τοῦ Εὐφράτου ἐλέγετο ὅσον πλοῦν 

ἡμέρας καὶ νυχτὸς κατ᾿ οὖρον ϑεούσῃ νηΐ Τύλος 

δὲ αὐτῇ εἶναι ὄνομα" μεγάλη δὲ εἶναι καὶ οὔτε τραχεῖα Ὁ 
ἡ πολλὴ οὔτε ὑλώδης, ἀλλ᾽ οἵα καρπούς τε ἡμέρους 
ἐχφέρειν καὶ πάντα ὡραῖα. 

Ταυτὶ ἀπηγγέλϑη ᾿4λεξάνδρῳ τὰ μὲν πρὸς ᾿ἀρχίου, 
ὃς ξὺν τριακοντόρῳ ἐχπεμφϑεὶς ἐπὶ κατασκοπὴν τοῦ 
παράπλου τοῦ ὡς ἐπὶ τοὺς ἄραβας μέχρι μὲν τῆς 35 
νήσου τῆς Τύλου ἦλϑε, τὸ πρόσω δὲ οὐκέτι περαι- 

ὠϑῆναι ἐτόλμησεν" ᾿ἀνδροσϑένης δὲ ξὺν ἄλλῃ τριακον- 
τόρῳ σταλεὶς καὶ τῆς χερρονήσου τι τῶν ᾿ἀράβων 
παρέπλευσε᾽ μαχροτάτω δὲ τῶν ἐχπεμφϑέντων προΐύ- 
χώρησεν Ἰέρων ὃ Σολεὺς ὁ κυβερνήτης, λαβὼν καὶ Ὁ 

ὃ οὗτος παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου τριακόντορον. ἦν μὲν γὰρ 
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αὐτῷ προστεταγμένον περιπλεῦσαι τὴν χερρόνησον τὴν 

ράβων πᾶσαν ἔστε ἐπὶ τὸν κόλπον τὸν πρὸς Αἰγύπτῳ 
τὸν ἀράβιον τὸν καϑ' Ἡρώων πόλιν" οὐ μὴν ἐτόλμησέ 
γὲ τὸ πρόσω ἐλϑεῖν, καίτοι ἐπὶ τὸ πολὺ παραπλεύσας 

5 τὴν ᾿ἀράβων γῆν ἀλλ᾽ ἀναστρέψας γὰρ παρ᾽ ᾿4λέξαν- 
δρον ἐξήγγειλεν τὸ μέγεθός τε τῆς χερρονήσου ϑαυ- 
μαστόν τι εἶναι καὶ ὅσον οὐ πολὺ ἀποδέον τῆς ᾿Ινδῶν 
γῆς, ἄκραν τε ἀνέχειν ἐπὶ πολὺ τῆς μεγάλης ϑαλάσσης" 
ἣν δὴ καὶ τοὺς σὺν Νεάρχῳ ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς πλέοντας, 9 

10 πρὶν ἐπικάμψαι ἐς τὸν κόλπον τὸν Περσικόν, οὐ πόρρω 
ἀνατείνουσαν ἰδεῖν τε καὶ παρ᾽ ὀλίγον ἐλϑεῖν διαβαλεῖν 
ἐς αὐτήν, καὶ ᾿Ονησιχρίτῳ τῷ κυβερνήτῃ ταύτῃ δοκοῦν" 

ἀλλὰ Νέαρχος λέγει ὅτι αὐτὸς διεκώλυσεν, ὡς ἐχπερι- ΩΡ 
πλεύσας τὸν κόλπον τὸν Περσικὸν ἔχοι ἀπαγγεῖλαι 

ι᾿Δλεξάνδρῳ ἐφ᾽ οἷστισι πρὸς αὐτοῦ ἐστάλη οὐ γὰρ 10 
ἐπὶ τῷ πλεῦσαι τὴν μεγάλην ϑάλασσαν ἐστάλϑαι, ἀλλ᾽ 

ἐπὶ τῷ καταμαϑεῖν τὴν χώραν τὴν προσεχῆ τῇ θαλάσσῃ 
καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν ἀνθρώπους, ὅρμους τε 

ἐν αὐτῇ καὶ ὕδατα καὶ τὰ νόμαια τῶν ἀνδρῶν καὶ εἴ 
80 τίς ἀγαϑὴ καρποὺς ἐκφέρειν ἢ εἴ τις κακή" καὶ οὖν 

καὶ τοῦτο αἴτιον γενέσϑαι ἀποσωθῆναι ᾿4λεξάνδρῳ 
τὸν στρατόν᾽ οὐ γὰρ ἂν σωϑῆναι πλεύσαντας ὑπὲρ 
τῆς ἀραβίας τὰ ἔρημα, ἐφ᾽ ὅτῳ καὶ ὃ Ἰέρων ἐπιστρέψαι 
ὀπίσω λέγεται. 

4 Ἔν ᾧ δὲ αὐτῷ ἐναυπηγοῦντο μὲν αἱ τριήρεις, ὁ 91 
λιμὴν δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ὠρύσσετο, ἐκπλεῖ ἐκ Βαβυ- 

λῶνος κατὰ τὸν Εὐφράτην ὡς ἐπὶ τὸν Πολλακόπαν καλού- 
μενον ποταμόν. ἀπέχει δὲ οὗτος τῆς Βαβυλῶνος στα- 
δίους ὅσον ὀκτακοσίους, καὶ ἔστι διῶρυξ αὕτη [ὁ Πολλα- 

80 χόπας] ἐκ τοῦ Εὐφράτου, οὐχὶ δὲ ἐκ πηγῶν τις ἀνίσχων 
ποταμός. ὁ γὰρ Εὐφράτης ποταμὸς ῥέων ἐκ τῶν ᾿Τρμενίων 3 

ἈΑἈΆΒΙΑΝῚ ΑΝΑΒΑΒΙΒ οἃ. ΠοοΒ. ἘΔ. ταΐπου. 91 
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ὀρῶν χειμῶνος μὲν ὥρᾳ προχωρεῖ κατὰ τὰς ὄχϑας, 

οἷα δὴ οὐ πολλοῦ ὄντος αὐτῷ τοῦ ὕδατος" ἦρος δὲ 
ὑποφαίνοντος καὶ πολὺ δὴ μάλιστα ὑπὸ τροπάς, ἅστινας 

τοῦ ϑέρους ὁ ἥλιος ἐπιστρέφει, μέγας τε ἐπέρχεται καὶ - 

ὑπερβάλλει ὑπὲρ τὰς ὄχϑας ἐς τὴν γῆν τὴν ᾿ἀσσυρίαν" ει 
τηνικαῦτα γὰρ αἱ χιόνες αἱ ἐπὶ τοῖς ὄρεσι τοῖς ᾿άρμε- 

νίοις κατατηκόμεναι αὔξουσιν αὐτῷ τὸ ὕδωρ ἐπὶ μέγα. 
ὅτι δὲ ἐπιπολῆς ἐστιν αὐτῷ καὶ ὑψηλὸς ὃ ῥοῦς, ὑπερ- 

βάλλει ἐς τὴν χώραν, εἰ μή τις ἀναστομώσας αὐτὸν 
κατὰ τὸν Πολλακόπαν ἐς τὰ ἕλη τε ἐκτρέψειε καὶ τὰς τὸ 

λίμνας, αὖ δὴ ἀρχόμεναν ἀπὸ ταύτης τῆς διώρυχος 
(διήχουσιν» ἔστε ἐπὶ τὴν ξυνεχῆ τῇ ᾿ἀράβων γῇ. καὶ 
ἔνϑεν μὲν ἐς τέναγος ἐπὶ πολύ, ἐκ δὲ τοῦ ἐς ϑάλασ- 

ὅαν κατὰ πολλά τε καὶ ἀφανῆ στόματα ἐκδίδωσι. 
τετηκυίας δὲ τῆς χιόνος ἀμφὶ Πλειάδων μάλιστα δύσιν τι. 

ὀλίγος τε ὁ Εὐφράτης ῥέει καὶ οὐδὲν μεῖον τὸ πολὺ 

αὐτοῦ χατὰ τὸν Πολλακόπαν ἐκδιδοῖ ἐς τὰς λίμνας. 

εἰ δή τις μὴ ἀποφράξειζε» τὸν Πολλακόπαν αὖϑις, ὡς 
κατὰ τὰς ὄχϑας ἐχτραπὲν φέρεσϑαι τὸ ὕδωρ κατὰ 

πόρου, ἐκένωσεν ἂν τὸν Εὐφράτην ἐς αὑτόν, ὡς μηδ᾽ 30 
ἐπάρδεσϑαι ἀπ’ αὐτοῦ τὴν ᾿ἀσσυρίαν γῆν. ἀλλὰ ἀπ- 
εφράσδοντο γὰρ αἱ ἐς τὸν Πολλακόπαν τοῦ Εὐφράτου 

ἐκβολαὶ πρὸς τοῦ σατράπου τῆς Βαβυλωνίας πολλῷ 

πόνῳ, καίπερ οὐ χαλεπῶς ἀναστομούμεναι, ὅτι ἱλυώδης 
τὲ ἡ ταύτῃ γῆ καὶ πηλὸς ἧ πολλὴ αὐτῆς, οἵα δεχομένη 55 

τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ μὴ εὐμαρῆ τὴν ἀποστροφὴν 
αὐτοῦ παρέχειν. ἀλλὰ καὶ ἐς τρίτον μῆνα ᾿Δσσυρίων 
ἄνδρες ὑπὲρ τοὺς μυρίους ἐν τῷδε τῷ πόνῳ ἔξυν- 
είχοντο. 

Ταῦτα ἀπαγγελθέντα ἐπήγαγεν ᾿4λέξανδρον ὠφε- 90 
λῆσαί τι τὴν χώραν τὴν ᾿σσυρίαν. ἔνϑεν μὲν δὴ 
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ἐς τὸν Πολλακόπαν ἐτρέπετο τοῦ Εὐφράτου ὁ ῥοῦς, 
ταύτῃ δὲ ἔγνω βεβαίως ἀποκλεῖσαι τὴν ἐκβολήν" προ- 
ελϑόντι δὲ ὅσον σταδίους τριάκοντα ὑπόπετρος ἡ γῆ 

ἐφαίνετο, οἷα διακοπεῖσα, εἰ ξυναφὴς ἐγένετο τῇ πάλαι 
5 διώρυχι τῇ κατὰ τὸν Πολλακόπαν, οὔτ᾽ ἂν διαχεῖσϑαι 
παρέχειν τὸ ὕδωρ ὑπὸ στερρότητος τῆς γῆς, τήν τὲ 
ἀποστροφὴν αὐτοῦ τῇ τεταγμένῃ ὥρᾳ μὴ χαλεπῶς 
γίγνεσϑαι. τούτων ἕνεχα ἐπί τὲ τὸν Πολλαχόπαν 
ἔπλευσε καὶ κατ᾽ αὐτὸν χαταπλεῖ ἐς τὰς λίμνας ὡς 

10 ἐπὶ τὴν Πράβων γῆν. ἔνϑα χῶρόν τινα ἐν καλῷ ἰδὼν 
πόλιν ἐξῳκοδόμησέ τε καὶ ἐτείχισε, καὶ ἐν ταύτῃ κατ- 
ὥκισε τῶν Ἑλλήνων τινὰς τῶν μισϑοφόρων, ὅσοι τε 
ἑκόντες καὶ ὅσοι ὑπὸ γήρως ἢ κατὰ πήρωσιν ἀπόλε- 

μοι ἦσαν. 
1ὅ Αὐτὸς δὲ ὡς ἐξελέγξας δὴ τῶν Χαλδαίων τὴν 32 

μαντείαν, ὅτι οὐδὲν πεπόνϑοι ἐν Βαβυλῶνι ἄχαρι. 
καϑάπερ ἐκεῖνοι ἐμαντεύσαντο, ἀλλὰ ἔφϑη γὰρ ἐλάσας 

ἔξω Βαβυλῶνος πρίν τι παϑεῖν, ἀνέπλει αὖϑις κατὰ 
τὰ ἕλη ϑαρρῶν, ἐν ἀριστερᾷ ἔχων τὴν Βαβυλῶνα" ἵνα 

0 δὴ καὶ ἐπλανήϑη αὐτῷ μέρος τοῦ ναυτικοῦ κατὰ τὰ 
στενὰ ἀπορίᾳ ἡγεμόνος, πρίν γε δὴ αὐτὸς πέμψας τὸν 
ἡγησόμενον ἐπανήγαγεν αὐτοὺς ἐς τὸν πόρον. λόγος 

ὁὃὲ λέγεται τοῖόσδε. τῶν βασιλέων τῶν ᾿ἀσσυρίων 3 
τοὺς τάφους ἐν ταῖς λίμναις τε εἶναι τοὺς πολλοὺς 

45 χαὶ ἐν τοῖς ἕλεσι δεδομημένους. ὡς δὲ ἔπλει ᾿4λέξ- 
ανδρος κατὰ τὰ ἕλη, κυβερνᾶν γὰρ αὐτὸν λόγος τὴν 

τριήρη, πνεύματος μεγάλου ἐμπεσόντος αὐτῷ ἐς τὴν 
καυσίαν καὶ τὸ διάδημα αὐτῇ συνεχόμενον, τὴν μὲν 

δὴ οἷα βαρυτέραν πεσεῖν ἐς τὸ ὕδωρ, τὸ διάδημα δὲ 
80 ἀπενεχϑὲν πρὸς τῆς πνοῆς δχεϑῆναι ἐν καλάμῳ᾽ τὸν 

κάλαμον δὲ τῶν ἐπιπεφυκότων εἶναι τάφῳ τινὶ τῶν 
21} 
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8 πάλαι βασιλέων. τοῦτό τε οὖν αὐτὸ πρὸ τῶν μελ- 

λόντων σημῆναι καὶ ὅτι τῶν τις ναυτῶν ἐχνηξάμενος 

ὡς ἐπὶ τὸ διάδημα ἀφελὼν τοῦ καλάμου αὐτὸ μετὰ 
χεῖρας μὲν οὐχ ἤνεγκεν, ὅτι νηχομένου ἂν αὐτοῦ 
ἐβρέχετο, περιϑεὶς δὲ τῇ κεφαλῇ τῇ αὑτοῦ οὕτω δι- 

4 ἤνεγκε. καὶ οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἀναγραψάντων τὰ 

᾿Δλεξάνδρου λέγουσιν ὅτι τάλαντον μὲν ἐδωρήσατο 

αὐτῷ ᾿4λέξανδρος τῆς προϑυμίας ἕνεκα, ἀποτεμεῖν δὲ 
ἐκέλευσε τὴν κεφαλήν, τῶν μάντεων ταύτῃ ἐξηγησα- 

μένων, μὴ περιιδεῖν σώαν ἐκείνην τὴν κεφαλὴν ἥτις τ 
Ατιβουὺ διάδημα ἐφόρησε τὸ βασίλειον" ᾿ἀριστόβουλος δὲ 

τάλαντον μὲν ὅτι ἔλαβε λέγει αὐτόν, ἀλλὰ πληγὰς 
λαβεῖν τῆς περιϑέσεως ἕνεκα τοῦ διαδήματος. ᾿ἀριστό- 
βουλος μὲν δὴ τῶν τινα Φοινίκων τῶν ναυτῶν λέγει 

ὅτι τὸ διάδημα τῷ ᾿4λεξάνδρῳ ἐκόμισεν, εἰσὶ δὲ οὗ 15 
Σέλευκον λέγουσιν. καὶ τοῦτο τῷ τὲ ᾿4λεξάνδρῳ 
σημῆναι τὴν τελευτὴν καὶ τῷ Σελεύκῳ τὴν βασιλείαν 

τὴν μεγάλην. Σέλευκον γὰρ μέγιστον τῶν μετὰ ᾿᾽4λέξ- 
ανδρον διαδεξαμένων τὴν ἀρχὴν βασιλέα γενέσϑαι 

τήν τε γνώμην βασιλικώτατον καὶ πλείστης γῆς ἐπ- ν 
ἄρξαι μετά γὲ αὐτὸν ᾿4λέξανδρον οὔ μοι δοχε᾽ ἱέναι 
ἐς ἀμφίλογον. 

98 ᾿Επανελϑὼν δὲ ἐς Βαβυλῶνα καταλαμβάνει Πευ- 

κέσταν ἥκοντα ἐκ Περσῶν, ἄγοντα στρατιὰν Περσῶν 
ἐς δισμυρίους" ἦγε δὲ καὶ Κοσσαίων καὶ Ταπούρων 
οὐκ ὀλίγους, ὅτι καὶ ταῦτα ἔϑνη τῶν προσχώρων τῇ 
Περσίδι μαχιμώτατα εἶναι ἐξηγγέλλετο. ἧκε δὲ αὐτῷ 
καὶ Φιλόξενος στρατιὰν ἄγων ἀπὸ Καρίας καὶ Μέναν- 
δρος ἐκ Δυδίας ἄλλους καὶ Μενίδας τοὺς ἱππέας ἄγων 

ἢ τοὺς αὐτῷ ξυνταχϑέντας. καὶ πρεσβεῖαι δὲ ἐν τούτῳ Ὁ 
ἐκ τῆς ᾿Ελλάδος ἧκον, καὶ τούτων οἱ πρέσβεις αὐτοί 

σι 
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τε ἐστεφανωμένοι ᾿4λεξάνδρῳ προσῆλϑον καὶ ἐστε- 
φάνουν αὐτὸν στεφάνοις χρυσοῖς. ὡς ϑεωροὶ δῆϑεν 

ἐς τιμὴν θεοῦ ἀφιγμένοι. τῷ δὲ οὐ πόρρω ἄρα ἡ 

τελευτὴ ἦν. 
ὃ΄ Ἔνϑα δὴ τούς τε Πέρσας ἐπαινέσας τῆς προϑυ- 
μέας, ὅτι πάντα Πευκέστᾳ ἐπείϑοντο, καὶ αὐτὸν Πευ- 
κέσταν τῆς ἐν κόσμῳ αὐτῶν ἐξηγήσεως, κατέλεγεν 
αὐτοὺς ἐς τὰς Μακεδονικὰς τάξεις, δεκαδάρχην μὲν 

τῆς δεκάδος ἡγεῖσϑαι Μακεδόνα καὶ ἐπὶ τούτῳ διμοι- 

ι᾽ο ρίτην Μακεδόνα καὶ δεκαστάτηρον, οὕτως ὀνομαξό- 
μενον ἀπὸ τῆς μισϑοφορᾶς, ἥντινα μείονα μὲν τοῦ 

διμοιρίτου, πλείονα δὲ τῶν οὐκ ἔν τιμῇ στρατευο- 
μένων ἔφερεν ἐπὶ τούτοις δὲ δώδεκα Πέρσας καὶ 
τελευταῖον τῆς δεκάδος Μακεδόνα, δεκαστάτηρον καὶ 

ι6 τοῦτον, ὥστε ἐν τῇ δεκάδι τέσσαρας μὲν εἶναι Μακε- 
δόνας, τοὺς μὲν τῇ μισϑοφορᾷ προὔχοντας, τὸν δὲ τῇ 

ἀρχῇ τῆς δεκάδος, δώδεκα δὲ Πέρσας, τοὺς μὲν Μακε- 
δόνας τὴν πάτριον ὅπλισιν ὡπλισμένους, τοὺς δὲ 

Πέρσας τοὺς μὲν τοξότας, τοὺς δὲ καὶ μεσάγκυλα 
40 ἔχοντας. 

Ἐν τούτῳ ὃὲ πολλάκις μὲν τοῦ ναυτιχοῦ ἀπε- 
πειρᾶτο, πολλαὶ δὲ ἔριδες αὐτῷ τῶν τριήρων καὶ ὅσαι 
τετρήρεις κατὰ τὸν ποταμὸν ἐγίγνοντο, καὶ ἀγῶνες 

τῶν τε ἐρετῶν καὶ τῶν κυβερνητῶν καὶ στέφανοι τῶν 

48 νικώντων. 

Ἧκον δὲ κχαὶ παρὰ Ἄμμωνος οἱ ϑεωροὶ οὕστινας 

ἐστάλκει ἐρησομένους ὕπως ϑέμις αὐτῷ τιμᾶν Ἧφαι- 

στίωνα᾽ οἱ δὲ ὡς ἥρωϊ ἔφησαν ὅτι ϑύειν ϑέμις ὃ 
Ἄμμων λέγει. ὃ δὲ ἔχαιρέ τε τῇ μαντείᾳ καὶ τὸ ἀπὸ 

80 τοῦδε ὡς ἥρωα ἐγέραιρδ. καὶ Κλεομένει, ἀνδρὶ κακῷ 
καὶ πολλὰ ἀδικήματα ἀδικήσαντι ἐν Αἱγύπτῳ, ἐπιστέλλει 

ιὃ»- 
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ἐπιστολήν. καὶ ταύτην τῆς μὲν ἐς Ηφαιστίωνα καὶ ἀπο- 

ϑανόντα φιλίας ἕνεκα καὶ μνήμης οὐ μέμφομαι ἔγωγε, 

1 ἄλλων δὲ πολλῶν ἕνεκα μέμφομαι. ἔλεγε γὰρ ἡ ἐπιστολὴ 
κατασχευασϑῆναι Ἡφαιστίωνι ἡρῷον ἐν ̓ 1λεξανδρείᾳ τῇ 
Αϊγυπτίᾳ, ἕν τε τῇ πόλει αὐτῇ καὶ ἐν τῇ νήσῳ τῇ Φάρῳ, . 
ἵνα ὁ πύργος ἐστὶν ὃ ἐν τῇ νήσῳ, μεγέϑει τε μέγιστον 
καὶ πολυτελείᾳ ἐκπρεπέστατον, καὶ ὅπως ἐπικρατήδῃ 
ἐπικαλεῖσϑαι ἀπὸ Ἡφαιστίωνος. καὶ τοῖς συμβολαίοις 

καϑ᾿ ὅσα οἱ ἔμποροι ἀλλήλοις ξυμβάλλουσιν ἐγγρά- 
8 φεῦσϑαι τὸ ὄνομα ἩΗφαιστίωνος. ταῦτα μὲν οὐκ ἔχω" 
μέμψασϑαι, πλήν γε δὴ ὅτι οὐκ ἐπὶ μεγάλοις μεγάλως διε- 
δπουδάξετο. ἐκεῖνα δὲ καὶ πάνυ μέμφομαι. ἣν γὰρ κατα- 
λάβω ἐγώ, ἔλεγε τὰ γράμματα, τὰ ἱερὰ τὰ ἐν Αἰγύπτῳ 
καλῶς κατεσχδυασμένα καὶ τὰ ἡρῷα τὰ Ἡφαιστίωνος, 
εἴ τέ τι πρότερον ἡμάρτηκας, ἀφήδω δὲ τούτου, καὶ 1 
τὸ λοιπόν, ὁπηλίχον ἂν ἁμάρτῃς, οὐδὲν πείσῃ ἐξ ἐμοῦ 
ἄχαρι. τοῦτο ἀνδρὶ ἄρχοντι πολλῆς μὲν χώρας, πολ- 
λῶν δὲ ἀνθρώπων ἐκ βασιλέως μεγάλου ἐπεσταλμένον, 
ἄλλως τὲ καὶ κακῷ ἀνδρί, οὐκ ἔχω ἐπαινέσαι. 

84 4λλὰ γὰρ αὐτῷ ἤδη ᾿Αλεξάνδρῳ ἐγγὺς ἦν τὸ τέλος. τ 
καί τι καὶ τοϊόνδε πρὸ τῶν μελλόντων σημῆναι λέγει 

Αὐιβιου ἡ Φριστόβουλος᾽ καταλοχίξειν μὲν αὐτὸν τὴν στρατιὰν 
τὴν σὺν Πευχέστᾳ τε ἐκ Περσῶν καὶ ἀπὸ ϑαλάσσης 
ξὺν Φιλοξένῳ καὶ Μενάνδρῳ ἤκουσαν ἐς τὰς Μακε- 
δονικὰς τάξεις" διψήσαντα δὲ ἀποχωρῆσαι ἐκ τῆς ἔδρας τ 

8 καταλιπόντα ἔρημον τὸν ϑρόνον τὸν βασίλειον. εἶναι 
δὲ κλίνας ἑκατέρωϑεν τοῦ ϑρόνου ἀργυρόποδας, ἐφ᾽ 
ὧν οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖρον ἐχάϑηντο. τῶν τινα οὖν 
ἠμελημένων ἀνθρώπων, οἱ δὲ καὶ τῶν ἐν φυλακῇ 
ἀδέσμῳ ὄντα λέγουσιν, ἔρημον ἰδόντα τὸν ϑρόνον καὶ ὦ 
τὰς κλίνας, περὶ τῷ ϑρόνῳ δὲ ἑστηκότας τοὺς εὐνού- 
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χους, καὶ γὰρ καὶ οἱ ἑταῖροι ξυνανέστησαν τῷ βασιλεῖ 

ἀποχωροῦντι, διελθόντα διὰ τῶν εὐνούχων ἀναβῆναί 

τε ἐπὶ τὸν ϑρόνον καὶ καϑέξεσϑαι. τοὺς δὲ οὐκ 
ἀναστῆσαι μὲν αὐτὸν ἐκ τοῦ ϑρόνου κατὰ δή τινὰ 
νόμον Περσικόν, περιρρηξαμένους δὲ τύπτεσϑαι τά τὲ 
δτήϑη καὶ τὰ πρόσωπα ὡς ἐπὶ μεγάλῳ κακῷ. ταῦτα 

ὡς ἐξηγγέλϑη ᾿4λεξάνδρῳ, κελεῦσαι στρεβλωϑῆναι τὸν 
καϑίσαντα, μήποτε ἐξ ἐπιβουλῆς ξυντεταγμένον τοῦτο 

ἔδρασε γνῶναι ἐϑέλοντα. τὸν δὲ οὐδὲν ἄλλο κατειπεῖν 
ὅτι μὴ ἐπὶ νοῦν οἱ ἐλϑὸν οὕτω πρᾶξαι" ἧ δὴ καὶ 
μᾶλλον ἐπὶ οὐδενὶ ἀγαϑῷ ξυμβῆναι αὐτῷ οἱ μάντεις 
ἐξηγοῦντο. 

Ἡμέραι τὸ οὐ πολλαὶ ἐπὶ τούτῳ ἐγένοντο καὶ 
τεϑυκὼς τοῖς ϑεοῖς τάς τὲ νομιζομένας ϑυσίας ἐπὶ 

ξυμφοραῖς ἀγαϑαῖς καί τινας καὶ ἐκ μαντείας εὐωχεῖτο 

ἅμα τοῖς φίλοις καὶ ἔπινε πόρρω τῶν νυχτῶν. δοῦναι 
δὲ λέγεται καὶ τῇ στρατιᾷ ἱερεῖα καὶ οἷνον κατὰ 
λόχους καὶ ἑδχκατοστύας. ἀπὸ δὲ τοῦ πότου αὐτὸν μὲν 

ἀπαλλάττεσϑαι ἐθέλειν ἐπὶ κοιτῶνα εἰσὶν οὗ ἀν- 

ἔγραψαν Μήδιον δὲ αὐτῷ ἐντυχόντα, τῶν ἑταίρων ἐν 
τῷ τότε τὸν πυϑανώτατον, δεηϑῆναι κωμάδσαν παρὰ 

οἷ: γενέσϑαι γὰρ ἂν ἡδὺν τὸν κῶμον. 
Καὶ αἱ βασίλειοι ἐφημερίδες ὧδε ἔχουσιν" πίνειν ἬΝ 

παρὰ Μηδίῳ αὐτὸν κωμάσαντα᾽ ἔπειτα ἐξαναστάντα 

καὶ λουσάμενον καϑεύδευν τὲ καὶ αὖϑις δειπνεῖν παρὰ 
Μηδίῳ καὶ αὖϑις πίνειν πόρρω τῶν νυχτῶν᾽ ἀπαλ- 
λαχϑέντα δὲ τοῦ πότου λούσασϑαι᾽ καὶ λουσάμενον 
ὀλίγον τι ἐμφαγεῖν καὶ καϑεύδειν αὐτοῦ, ὅτι ἤδη 
ἐπύρεσσεν. ἐκκομισϑέντα δὲ ἐπὶ κλίνης πρὸς τὰ ἱερὰ 

80 ϑῦσαι ὡς νόμος ἐφ᾽ ἑκάστῃ ἡμέρᾳ, καὶ τὰ ἱερὰ ἐπι- 

ϑέντα κατακεῖσϑαι ἐν τῷ ἀνδρῶνι ἔστε ἐπὶ κνέφας. 
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ἐν τούτῳ δὲ τοῖς ἡγεμόσι παραγγέλλειν ὑπὲρ τῆς 
πορξίας καὶ τοῦ πλοῦ, τοὺς μὲν ὡς πεξῇ ἰόντας παρα- 
δκευάξεσϑανι ἐς τετάρτην ἡμέραν, τοὺς δὲ ἅμα οἷ 

πλέοντας ὡς εἰς πέμπτην πλευσουμένους. ἐκεῖϑεν δὲ 

κατακομισϑῆναι ἐπὶ τῆς κλίνης ὡς ἐπὶ τὸν ποταμόν, : 
καὶ πλοίου ἐπιβάντα διαπλεῦσαι πέραν τοῦ ποταμοῦ 
ἐς τὸν παράδεισον, κἀκεῖ. αὖϑις λουσάμενον ἀνα- 
παύεσϑαι. ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν λούδασϑαί τε 
αὖϑις καὶ ϑῦσαι τὰ νομιξόμενα" καὶ εἰς τὴν καμάραν 

δἰσελϑόντα κατακεῖσθαι διαμυϑολογοῦντα πρὸς Μήδιον" 

παραγγεῖλαι δὲ καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἀπαντῆσαι ξωϑεν. 

ταῦτα πράξαντα δειπνῆσαι ὀλίγον. κομισϑέντα δὲ 

αὖϑις ἐς τὴν χαμάραν πυρέσσειν ἤδη ξυνεχῶς τὴν 

νύκτα ὅλην" τῇ δὲ ὑστεραίᾳ λούσασϑαι καὶ λουσάμενον 
ϑῦσαι. Νεάρχῳ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἡγεμόσι παραγ- ἡ 

γεῖλαν τὰ ἀμφὶ τὸν πλοῦν ὅπως ἔσται ἐς τρίτην 
ἡμέραν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ λούσασϑαι αὖϑις καὶ ϑῦσαι 
τὰ τεταγμένα, καὶ τὰ ἱερὰ ἐπιϑέντα οὐκέτι ἐλινύειν 
πυρέσδσοντα. ἀλλὰ καὶ ὡς τοὺς ἡγεμόνας εἰδσκαλέσαντα 

παραγγέλλειν τὰ πρὸς τὸν ἔχπλουν ὅπως αὐτῷ ἔσται ὦ 

ἕτοιμα" λούσασϑαί τε ἐπὶ τῇ ἑσπέρᾳ, καὶ λουσάμενον 
ἔχειν ἤδη κακῶς. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ μετακομισϑῆναι ἐς 
τὴν οἰκίαν τὴν πρὸς τῇ κολυμβήϑρᾳ καὶ ϑῦσαι μὲν 

τὰ τεταγμένα, ἔχοντα δὲ πονήρως ὅμως ἐδσκαλέσαι τῶν 
ἡγεμόνων τοὺς ἐπικαιριωτάτους καὶ ὑπὲρ τοῦ πλοῦ» 
αὖϑις παραγγέλλειν. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ μόγις ἐκκομισϑῆναι 
πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ ϑῦσαι, καὶ μηδὲν μεῖον ἔτι παραγ- 
γέλλευν ὑπὲρ τοῦ πλοῦ τοῖς ἡγεμόσιν. ἐς δὲ τὴν 

ὑστεραίαν κακῶς ἤδη ἔχοντα ὅμως ϑῦσαι τὰ τεταγ- 
μένα. παραγγεῖλαι δὲ τοὺς μὲν στρατηγοὺς διατρίβειν ἢ 

κατὰ τὴν αὐλήν, χιλιάρχας δὲ καὶ πεντακοσιάρχας πρὸ 
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τῶν ϑυρῶν. ἤδη δὲ παντάπασι πονήρως ἔχοντα δια- 
κομισϑῆνανι ἐκ τοῦ παραδείσου ἐς τὰ βασίλεια. εἶδ- 
ελϑόντων δὲ τῶν ἡγεμόνων γνῶναι μὲν αὐτοὺς, φωνῆσαι 

δὲ μηδὲν ἔτι, ἀλλὰ εἶναι ἄναυδον. καὶ τὴν νύκτα 

5 πυρέσόσειν κακῶς καὶ τὴν ἡμέραν, καὶ τὴν ἄλλην νύκτα 

καὶ τὴν ἡμέραν. . 
Οὕτως ἐν ταῖς ἐφημερίσι ταῖς βασιλείοις ἀνα- 36 

γέγραπται, καὶ ἐπὶ τούτοις ὅτι οἱ στρατιῶται ἐπόϑησαν 
ἰδεῖν αὐτόν, οἱ μέν, ὡς ξῶντα ἔτι ἴδοιεν, οἱ δέ, ὅτι 

170 τεϑνηκέναι ἤδη ἐξηγγέλλετο, ἐπικρύπτεσθαι δὲ αὐτοῦ 
ἐτόπαξον πρὸς τῶν σωματοφυλάκων τὸν ϑάνατον, ὡς 
ἔγωγε δοκῶ, τοὺς πολλοὺς {δὲ ὑπὸ πένϑους καὶ 

πόϑου τοῦ βασιλέως βιάδσασϑαι ἰδεῖν ᾿4λέξανδρον. τὸν 
δὲ ἄφωνον μὲν εἷναι λέγουσι παραπορευομένης τῆς 

ι στρατιᾶς, δεξιοῦσϑαι δὲ ὡς ἑκάστους τήν τὲ χεφαλὴν 
ἐπαίροντα μόγις καὶ τοῖν ὀφθαλμοῖν ἐπιδημαίνοντα. 

λέγουσι δὲ αἱ ἐφημερίδες αἱ βασίλειοι ἐν τοῦ Σαρά- 
πιδος τῷ ἱερῷ Πείϑωνά τε ἐγκοιμηϑέντα καὶ Ἄτταλον 
καὶ ΖΦημοφῶντα καὶ Πευκέσταν, πρὸς δὲ Κλεομένην 

40 τὲ καὶ Μενίδαν καὶ Σέλευκον, ἐπερωτᾶν τὸν ϑεὸν εἶ 
λῷον καὶ ἄμεινον ᾿“λεξάνδρῳ εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ 

κομισϑέντα καὶ ἱκετεύσαντα ϑεραπεύεσϑαι πρὸς τοῦ 
ϑεοῦ" κχαὶ γενέσϑαι φήμην τινὰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ μὴ 

κομίξεσϑαι εἰς τὸ ἱερόν, ἀλλὰ αὐτοῦ μένοντι ἔσεσϑαι 

45 ἄμεινον. ταῦτά τὲ ἀπαγγεῖλαι τοὺς ἑταίρους καὶ 
᾿Αλέξανδρον οὐ πολὺ ὕστερον ἀποθανεῖν, ὡς τοῦτο 
ἄρα ἤδη ὃν τὸ ἄμεινον. οὐ πόρρω δὲ τούτων οὔτε 

᾿Αριστοβούλῳ οὔτε Πτολεμαίῳ ἀναγέγραπται. οἱ δὲ 

καὶ τάδε ἀνέγραψαν, ἐρέσϑαι μὲν τοὺς ἑταίρους αὐτὸν 

80 ὅτῳ τὴν βασιλείαν ἀπολείπει, τὸν δὲ ὑποκρίνασϑαι 

ὅτι τῷ κρατίστῳ᾽ οἱ δέ, προσϑεῖναι πρὸς τούτῳ τῷ 

[2] 

[1] 
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λόγῳ ὅτι μέγαν ἐπιτάφιον ἀγῶνα ὁρᾷ ἐφ αὑτῷ 
ἐσόμενον. 

Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα οἷδα ἀναγεγραμμένα ὑπὲρ τῆς 
᾿Δλεξάνδρου τελευτῆς, καὶ φάρμακον ὅτι ἐπέμφϑη παρὰ 
Αντιπάτρου ᾿Δλεξάνδρῳ καὶ ἐκ τοῦ φαρμάχου ὅτι 95 
ἀπέϑανε᾽ καὶ τὸ φάρμακον ὅτι ᾿Δριστοτέλης μὲν ᾽Ἅντι- 
πάτρῳ ἐξεῦρε δεδοικὼς ἤδη ᾿4λέξανδρον Καλλισϑένους 
ἕνεκα, Κάσανδρος δὲ ὁ ᾿Δἀντιπάτρου ἐκόμισεν" οἱ δὲ 
καὶ ὅτι ἐν ἡμιόνου ὁπλῇ ἐκόμισε καὶ τοῦτο ἀνέγραψαν. 
δοῦναι δὲ αὐτὸ ᾿Ιόλλαν τὸν ἀδελφὸν τὸν Κασάνδρου τ 
τὸν νεώτερον᾽ εἷναι γὰρ οἰνοχόον βασιλικὸν τὸν 16λ- 

λαν καί τι καὶ λελυπῆσϑαι πρὸς ᾿4λεξάνδρου ὀλίγῳ 
πρόσϑεν τῆς τελευτῆς᾽ οἱ δὲ καὶ Μήδιον μετασχεῖν 

τοῦ ἔργου, ἐραστὴν ὄντα τοῦ ᾿Ιόλλα᾽ καὶ αὐτὸν γὰρ 
εἶναι τὸν εἰσηγητὴν γενόμενον ᾿4λεξάνδρῳ τοῦ κώμου" υ 
ὀδύνην τὲ αὐτῷ ἐπὶ τῇ κύλικι γενέσϑαι ὀξεῖαν, καὶ 
ἐπὶ τῇ ὀδύνῃ ἀπαλλαγῆναι ἐκ τοῦ πότου. ἤδη δέ τις 
οὐκ ἠσχύνϑη ἀναγράψαι ὅτι αἰσϑόμενος οὐ βιώσιμον 

ὄντα αὑτὸν ᾿4λέξανδρος ἐς τὸν Εὐφράτην ποταμὸν 
ἤει ἐμβαλῶν, ὡς ἀφανὴς ἐξ ἀνθρώπων γενόμενος Ὁ 
πιστοτέραν τὴν δόξαν παρὰ τοῖς ἔπειτα ἐγκαταλείποι 
ὅτι ἐκ ϑεοῦ τε αὐτῷ ἡ γένεσις ξυνέβη καὶ παρὰ 

ϑεοὺς ἡ ἀποχώρησις. ἹῬΡωξάνην δὲ τὴν γυναῖκα οὐ 
λαϑεῖν ἐξιόντα, ἀλλὰ εἰργόμενον γὰρ πρὸς αὐτῆς ἐπ 
οἰμώξαντα εἰπεῖν ὅτι ἐφϑόνησεν ἄρα αὐτῷ δόξης τῆς 3 

ἐς ἅπαν, ὡς ϑεῷ δὴ γεγενημένῳ. καὶ ταῦτα ἐμοὶ ὡς 
μὴ ἀγνοεῖν δόξαιμι μᾶλλον ὅτι λεγόμενά ἐστιν ἢ ὡς 

πιστὰ ἐς ἀφήγησιν ἀναγεγράφϑο. 
38 τελεύτα μὲν δὴ ᾿4λέξανδρος τῇ τετάρτῃ καὶ 

δεκάτῃ καὶ ἑκατοστῇ Ὀλυμπιάδι ἐπὶ Ἡγησίου ἄρ- Ὁ 
χοντος ᾿ϑήνησιν" ἐβίω δὲ δύο καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ 
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τοῦ τρίτου μῆνας ἐπέλαβεν ὀκτώ, ὡς λέγει ᾿Αριστό- λτῖδιοῦ 
βουλος᾽ ἐβασίλευσε δὲ δώδεκα ἔτη καὶ τοὺς ὀχτὼ 
τούτους μῆνας, τό τὲ σῶμα κάλλιστος καὶ φιλοπονώ- 

τατος καὶ ὀξύτατος γενόμενος καὶ τὴν γνώμην ἀνδρειό- 
5 τατος καὶ φιλοτιμότατος καὶ φιλοκινδυνότατος καὶ τοῦ 

ϑείου ἐπιμελέστατος᾽ ἡδονῶν δὲ τῶν μὲν τοῦ σώματος 2 

ἐγκρατέστατος, τῶν δὲ τῆς γνώμης ἐπαίνου μόνου 
ἀπληστότατος" ξυνιδεῖν δὲ τὸ δέον ἔτι ἐν τῷ ἀφανεῖ 
ὃν δεινότατος, καὶ ἐκ τῶν φαινομένων τὸ εἰκὸς ξυμ- 

10 βαλεῖν ἐπιτυχέστατος, καὶ τάξαι στρατιὰν καὶ ὁπλίσαι 

τε καὶ κοσμῆσαι δαημονέστατος" καὶ τὸν. ϑυμὸν τοῖς 

στρατιώταις ἐπᾶραι καὶ ἐλπίδων ἀγαϑῶν ἐμπλῆσαι καὶ 
τὸ δεῖμα ἐν τοῖς κινδύνοις τῷ ἀδεεῖ τῷ αὑτοῦ ἀφανίδαι, 
ξύμπαντα ταῦτα γενναιότατος. καὶ οὖν καὶ ὅσα ἐν 8 

16 τῷ ἐμφανεῖ πρᾶξαι, ξὺν μεγίστῳ ϑάρσει ἔπραξεν, ὅσα 
τε φϑάσας ὑφαρπάσαι τῶν πολεμίων, πρὶν καὶ δεῖσαί 

τινα αὐτὰ ὡς ἐσόμενα, προλαβεῖν δεινότατος" καὶ τὰ 
μὲν ξυντεϑέντα ἢ ὁμολογηθϑέντα φυλάξαι βεβαιότατος, 

πρὸς δὲ τῶν ἐξαπατώντων μὴ ἁλῶναι ἀσφαλέστατος, 
80 χρημάτων τε ἐς μὲν ἡδονὰς τὰς αὑτοῦ φειδωλότατος, 

ἐς δὲ εὐποιΐαν τῶν πέλας ἀφϑονώτατος. 
Εἰ δέ τι ἐπλημμελήϑη ᾿4λεξάνδρῳ δι’ ὀξύτητα ἢ 39 

ὑπ᾽ ὀργῆς, ἢ εἴ τι ἐς τὸ ὑπερογκότερον προήχϑη βαρ- 
βαρίσαι, οὐ μεγάλα τίϑεμαι ἔγωγε, δὶ τὴν νεότητά τέ 

45 τις τὴν 4λεξάνδρου μὴ ἀνεπιεικῶς ἐνθυμηϑείη καὶ τὸ 
διηνεκὲς τῆς εὐτυχίας καὶ τοὺς πρὸς ἡδονήν, οὐκ ἐπὶ 

τῷ βελτίστῳ, τοῖς βασιλεῦσι ξυνόντας τὸ καὶ ἐπὶ κακῷ 
ξυνεσομένους᾽ ἀλλὰ μεταγνῶναί γ8 ἐφ᾽ οἷς ἐπλημ- 

μέλησε μόνῳ οἶδα τῶν πάλαι βασιλέων ᾿Αλεξάνδρῳ 
40 ὑπάρξαι ὑπὸ γενναιότητος. οἱ δὲ πολλοί, εἰ καί τι 2 

ἔγνωσαν πλημμελήδαντες, οἱ δὲ τῷ προηγορεῖν αὐτοῦ, 
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ὡς καλῶς δὴ πραχϑέντος, ἐπικρύψειν οἴονται τὴν 
ἁμαρτίαν, κακῶς γιγνώσκοντες. μόνη γὰρ ἔμοιγε δοκεῖ 

ἴασις ἁμαρτίας ὁμολογεῖν τε ἁμαρτόντα καὶ δῆλον εἶναι 

ἐπ’ αὐτῷ μεταγιγνώσκοντα, ὧς τοῖς τε παϑοῦσί τι ἄχαρι 
οὐ πάντῃ χαλεπὰ τὰ παϑήματα φαινόμενα, εἰ ὃ δράσας 

αὐτὰ ξυγχωροίη ὅτι οὐ καλὰ ἔδρασεν, αὐτῷ τέ τινι 
ἐς τὸ μέλλον ταύτην ἐλπίδα ἀγαϑὴν ὑπολειπομένην, 
μή ποτὲ ἂν παραπλήσιόν τι ἁμαρτεῖν, εἰ τοῖς πρόσϑεν 

8 πλημμεληϑεῖσιν ἀχϑόμενος φαίνοιτο. ὅτι δὲ ἐς ϑεὸν 
τὴν γένεσιν τὴν αὑτοῦ ἀνέφερεν, οὐδὲ τοῦτο ἐμοὶ ηυ 

δοκεῖ μέγα. εἶναι αὐτῷ τὸ πλημμέλημα, εἰ μὴ καὶ 

σόφισμα ἦν τυχὸν ἐς τοὺς ὑπηκόους τοῦ σεμνοῦ ἕνεκα. 
οὔκουν δοκεῖ ἔμοιγε ἢ Μίνωος γενέσϑαι βασιλεὺς 
ἀφανέστερος ἢ «Αἰακοῦ ἢ Ῥαδαμάνϑυος, οἷς δὴ ἐς Δία 

ἀνενεχϑεῖδα ἡ γένεσις πρὸς τῶν πάλαι ἀνϑρώπων 5 

οὐδεμιᾷ αὐτῶν ὕβρει προστίϑεται, οὐδὲ Θησέως τοῦ 

4 Ποσειδῶνος οὐδὲ Ἴωνος τοῦ ᾿4πόλλωνος. ὡς ἔμοιγε 

καὶ ἡ Περσικὴ σχευὴ σόφισμα δοκεῖ εἶναι πρός τε 
τοὺς βαρβάρους, ὡς μὴ πάντῃ ἀλλότριον αὐτῶν 
φαίνεσϑαι τὸν βασιλέα, καὶ πρὸς τοὺς Μακεδόνας, ὡς Ὁ 

ἀποστροφήν τινα εἶναι αὐτῷ ἀπὸ τῆς ὀξύτητός τὸ καὶ 
ὕβρεως τῆς Μακεδονικῆς" ἐφ᾽ ὅτῳ δὴ καὶ ἐγκαταμῖξαί 
μον δοκεῖ ταῖς τάξεσιν αὐτῶν τοὺς Πέρσας τοὺς μηλο- 

φόρους καὶ τοῖς ἀγήμασι τοὺς ὁμοτίμους. καὶ οἱ 

Ατίδιον. πότοι δέ, ὡς λέγει ᾿ἀριστόβουλος, οὐ τοῦ οἴνου ἕνεχα υ 
μακροὶ αὐτῷ ἐγίγνοντο, οὐ γὰρ πίνευν πολὺν οἷνον 

᾿4λέξανδρον, ἀλλὰ φιλοφροσύνης τῆς ἐς τοὺς ἑταίρους. 
80 ὋὍὌσστις δὲ κακίξει ᾿4λέξανδρον, μὴ μόνον ὅσα ἄξια 

κακίξεσϑαί ἐστι προφερόμενος κακιξέτω, ἀλλὰ ξύμ- 
παντὰ τὰ ᾿Δλεξάνδρου εἰς ὃν χωρίον ξυναγαγὼν οὕτω Ὁ 
δὴ ἐκλογιξέσϑω ὅστις τε ὧν αὐτὸς καὶ ὁποίᾳ τύχῃ 
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κεχρημένος ὄντινα γενόμενον ἐκεῖνον καὶ ἔς ὅσον 
εὐτυχίας τῆς ἀνθρωπίνης ἐλθόντα βασιλέα τὲ ἀμφοῖν 
τοῖν ἠπείρουν ἀναμφιλογώτατα γενόμενον καὶ ἐπὶ πᾶν 

ἐξικόμενον τῷ αὑτοῦ ὀνόματι κακίξει, σμικρότερός τε 

ὧν αὐτὸς καὶ ἐπὶ σμικροῖς πονούμενος καὶ οὐδὲ ταῦτα 
ἐν κόσμῳ τιϑέμενος. ὡς ἔγωγε δοκῶ ὅτι οὔτε τι 

ἔϑνος ἀνθρώπων οὔτε τις πόλις ἐν τῷ τότε ἦν οὔτε 

τις εἷς ἄνϑρωπος εἰς ὃν οὐ πεφοιτήχει τὸ ᾿4λεξάνδρου 

ὄνομα. οὔκουν οὐδὲ ἐμοὶ ἔξω τοῦ ϑείου φῦναι ἂν 
δοκεῖ ἀνὴρ οὐδενὶ ἄλλῳ ἀνθρώπων ἐοικώς. καὶ ταῦτα 
χρησμοί τὲ ἐπισημῆναι ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῇ ᾿4λεξάνδρου 
λέγονται καὶ φάσματα ἄλλα ἄλλοις γενόμενα καὶ 

ἐνύπνια φανέντα ἄλλα ἄλλοις χαὶ ἡ ἐς τοῦτο ἐξ 

ἀνθρώπων τιμή τε αὐτοῦ καὶ μνήμη οὐκ ἀνθρωπίνη 

οὖσα, καὶ νῦν δὲ διὰ τοσούτου ἄλλοι χρησμοὶ ἐπὶ τῇ 
τιμῇ αὐτοῦ τῷ ἔϑνει τῷ Μακεδόνων χρησϑέντες. ἐπεὶ 
καὶ αὐτὸς ἐμεμψάμην ἔστιν ἃ ἐν τῇ ξυγγραφῇ τῶν 
᾿Δλεξάνδρου ἔργων, ἀλλὰ αὐτόν γε ᾿Δλέξανδρον οὐκ 
αἰσχύνομαι ϑαυμάξων. τὰ δὲ ἔργα ἐκεῖνα ἐκάκισα 
ἀληϑείας τε ἕνεκα τῆς ἐμῆς καὶ ἅμα ὠφελείας τῆς ἐς 

ἀνθρώπους" ἐφ᾽ ὅτῳ ὡρμήϑην οὐδὲ αὐτὸς ἄνευ ϑεοῦ 

ἐς τήνδε τὴν ξυγγραφήν. 
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